CLÁUSREGULAMENTO CONCURSO CULTURAL TECIPLAST DIA DAS MÃES
CLÁUSULA PRIMEIRA – EMPRESA PROMOTORA
O presente Concurso é promovido pela Teciplast Tecidos e Decorações, com sede em
Nova Iguaçu.
CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO CONCURSO
O presente Concurso possui cunho exclusivamente artístico e cultural, não estando
sujeito a qualquer modalidade de sorte ou álea, nem vinculado a qualquer pagamento
pelos concorrentes ou vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de
qualquer bem, direito ou serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA – PARTICIPANTES
Poderão participar do presente concurso todas as pessoas físicas residentes e
domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro.
Não poderão participar do presente Concurso Cultural os funcionários da empresa
promotora, seus cônjuges e parentes até segundo grau, bem como quaisquer pessoas
envolvidas na criação, divulgação e desenvolvimento deste concurso.
A participação no presente Concurso é voluntária, gratuita e implica na aceitação total e
irrestrita dos termos e condições do presente Regulamento.
A participação neste Concurso sujeita todos os participantes as regras e condições
estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o participante adere a todas as
disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA,
irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento.
CLÁUSULA QUARTA – COMO PARTICIPAR E REGRAS GERAIS
Para participar deste concurso, os interessados deverão se dirigir até uma das lojas
TECIPLAST, solicitar o cupom inteiramente grátis do Concurso, preencher com seus
dados e criar uma frase com as palavras AMOR, MÃE E TECIPLAST. Deverá preencher
os dados com letra legível e depositar o cupom na URNA localizada em uma das lojas
TECIPLAST.
O concurso cultural tem início no dia 03/05/2021 e término no dia 26/05/2021 às
18h00min, quando as URNAS serão recolhidas.
Cada participante poderá participar quantas vezes desejar, porém poderá ser premiado
apenas uma única vez neste concurso cultural.
A empresa promovente reserva-se o direito de desclassificar e excluir os participantes
cuja conduta demonstre estar manipulando dolosamente a operação do concurso, bem
como os participantes que, tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste
regulamento.
O cupom vencedor com a melhor frase será escolhido por uma comissão julgadora da
TECIPLAST.

A avaliação da melhor frase será baseada nos seguintes critérios, cumulativamente:
·Criatividade;
·Originalidade;
·Adequação ao tema proposto;
CLÁUSULA QUINTA – DA PREMIAÇÃO
Kit Quarto:
1 Edredom Queen 180 fios viés 100% algodão branco 1 Ana Carolina Artex
1 Cortina 280 x 180 Londres Basic Estampada Lais Bege Santista
1 Palavra Love em cerâmica G rosê Gold FWB
1 Palavra Love em cerâmica P rosê Gold FWB
1 Conjunto caixa decorativa de papel 2 peças ref 96941 FWB
1 Quadro de plástico 38 x 48 FWB
1 Tapete Renaissance 100 x 150 J. Serrano
CLÁUSULA SEXTA – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E RECEBIMENTO DO
PRÊMIO
A divulgação do resultado será feita no dia 31.05.2021
A empresa promotora enviará um e-mail e/ou entrará em contato por telefone com o
vencedor, informando que sua frase foi a vencedora, e solicitando que enviem seus dados
de contato para a validação do prêmio.
A empresa promotora, bem como seus diretores e empregados, não serão responsáveis
por qualquer dano ou prejuízo oriundo da impossibilidade ou falta de resultados na
tentativa de se contatar o vencedor.
O prêmio deverá ser retirado em uma das lojas da TECIPLAST no prazo máximo de uma
semana (7 dias) após o contato da empresa promotora confirmando a validação dos
dados do ganhador.
A não retirada do prêmio pelo vencedor como consta acima, implicará na desclassificação
automática deste, com a perda do direito ao prêmio, sendo então destinada a premiação a
uma instituição sem fins lucrativos de escolha da empresa promotora.
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
O participante, desde já, declara e reconhece que, em sendo vencedor do presente
concurso cultural, cederá à empresa promotora, gratuitamente e pelo prazo de 02 (dois)
anos, o direito de utilizar seu nome, bem como sua imagem e som de voz para divulgação
relativa ao presente concurso cultural.
Eventuais dúvidas dos participantes, existentes acerca do concurso cultural em questão
serão dirimidas pela empresa promotora, cuja decisão é final e irrecorrível.
O regulamento deste concurso cultural ficará disponível para consulta no site
www.teciplast.com.br

