REGULAMENTO
“Concurso Cultural 10 anos de conquistas e evoluções”
Leia este Regulamento com atenção, ele informa como participar do Concurso, promovido pela 3M do Brasil
Ltda, situada na Rod. Anhanguera, KM 110 – Jd. Manchester, Sumaré – SP - CEP 13.181-900 - inscrito no
CNPJ sob n.º 45.985.371/0001-08, denominado adiante como PROMOTORA.

1. CARACTERIZAÇÃO:
1.1. Este Concurso tem caráter exclusivamente recreativo, conforme pode ser depreendido da leitura
deste Regulamento.
1.2. O resultado, para fins de premiação, será decorrente apenas do desempenho dos participantes,
conforme critérios de avaliação, descritos no presente Regulamento.
1.3. A participação no Concurso é voluntária e gratuita, e não está subordinada a qualquer modalidade de
sorte, álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem,
direito ou serviço ficando, portanto, dispensada da autorização estabelecida no art. 1º da Lei nº.
5.768/71.
1.4. A participação neste Concurso Cultural sujeita todos os participantes às regras e condições
estabelecidas neste Regulamento e não sendo necessária a aquisição de qualquer produto, bem,

direito ou serviço, nem condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ ou valor pelos
participantes, seja qual for sua natureza. Dessa forma, o participante, no ato de seu cadastro, deverá
aderir a todas as disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU E TEM TOTAL CIÊNCIA e ACEITA
todo o teor deste Regulamento.
2.

OBJETIVO DO CONCURSO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO:

2.1 O presente Concurso Cultural visa eleger a melhor resposta para a pergunta “Quais foram as suas
maiores conquistas nesses últimos 10 anos?” sendo ela, a mais original, inovadora e criativa a ser
julgada por critérios de avaliações descritos no presente Regulamento. O presente Concurso Cultural
é válido para todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, dentistas de qualquer especialidade ou
estudantes de Odontologia, sendo realizado no período de 10/07/2013 a 30/07/2013. Os interessados
deverão acessar por meio do site da “3M ESPE” (http://www.3MESPE.com.br) o concurso cultural,
preencher as informações necessárias e responder à pergunta.
2.2 Não poderão participar deste concurso os diretores e funcionários, bem como seus cônjuges e
parentes em até segundo grau e afins, da 3M DO BRASIL LTDA., suas filiais e demais empresas que de
alguma forma, direta ou indiretamente, participem e/ou apóiem este concurso.

2.3 Esta resposta deverá atender aos seguintes requisitos obrigatórios:
a.

Ser enviada exclusivamente através do site 3M ESPE;

b.
Não conter expressões da marca “3M” “ESPE”, em conjunto ou separadamente com
qualquer outra expressão, marca, logomarca, nome comercial de terceiros, de cunho comercial que

caracterize a divulgação do nome da PROMOTORA deste Concurso Cultural, nem de seus produtos
ou concorrentes, sob pena de desclassificação, não havendo possibilidade de reclamação.
Serão desconsideradas as participações realizadas de maneira incorreta, ou seja, incompleta,
errônea ou com dados falsos.
2.4 A PROMOTORA poderá a seu exclusivo critério e a qualquer instante analisar a veracidade das
informações prestadas neste Concurso, desclassificando sumariamente aqueles que prestarem
quaisquer informações falsas e/ou que incidirem no quanto descrito no item 3.10, não cabendo aos
mesmos qualquer recurso contra referidas decisões, podendo, ainda, a PROMOTORA adotar contra
os mesmos todas as medidas judiciais cíveis e criminais pertinentes.
2.5 Período de Participação inicia-se no dia 10/07/2013 e encerra-se no dia 30/07/2013 e a divulgação
dos resultados ocorrerá até 05/08/2013.
2.6 Embora cada participante possa enviar quantas respostas desejar, poderá ser contemplado apenas
uma vez. Esta operação tem por objetivo garantir a pluralidade de participação e as chances de
contemplação.
2.7 Somente serão válidas as respostas, recebidas até às 23h59m do dia 30/07/2013.
2.8 As respostas encaminhadas fora do período acima estipulado serão prontamente desconsideradas,
não podendo haver qualquer reclamação de participantes que eventualmente tenham enviado suas
respostas após essa data e horário, não cabendo nenhum recurso.
2.9 As respostas deverão ser inéditas e estarem de acordo com as regras previstas neste Regulamento.
2.10 Para serem aceitas, as respostas não poderão conter: (I) palavras de ofensivas, (II) palavrões, (III)
qualquer conotação que afronte a lei, a moral e os bons costumes, (IV) itens prejudiciais à saúde, ou
ainda, instigarem atividade ilegal ou criminosa (V) imagem, símbolo, logomarca, personagens,
mascotes de terceiros e/ou da PROMOTORA, e/ou menção a qualquer produto de qualquer
empresa, inclusive da PROMOTORA, hipótese na qual o autor da resposta será automaticamente
desclassificado do presente Concurso Cultural e não cabendo desta decisão qualquer espécie de
recurso.
2.11 A resposta deverá ser original, de autoria do próprio participante e não poderá ter sido antes
premiada em concursos ou competições de qualquer natureza.
2.12 A resposta deverá ser de criação intelectual do participante, não sendo aceita cópia (total ou
parcial), sob pena de desclassificação imediata do participante. Qualquer nome de conteúdo
impróprio, assim como aquele em desconformidade com o item acima, será automaticamente
desclassificado.
2.13 Caso haja respostas com conteúdos ou idéias similares e que deixem em dúvida a decisão da Banca
Julgadora, o critério de desempate será dado em favorecimento ao participante que houver enviado
primeiro sua resposta (data, hora, minuto e segundo), sendo os demais desclassificados.
2.14 Havendo respostas idênticas do mesmo participante, será considerada válida apenas a primeira
inscrita, sendo as demais desclassificadas.

2.15 Os participantes responsabilizar-se-ão integralmente pela autoria das respostas por eles enviadas,
estando cientes que, caso sua resposta venha a ser escolhida, poderá ser publicada tanto na internet
quanto em mídia impressa, nos termos deste Regulamento. Caberá aos participantes a
responsabilidade civil e criminal por eventual prática de plágio ou qualquer outro ato que viole
direito autoral ou outro direito de propriedade intelectual de outrem.
2.16 A PROMOTORA não se responsabilizará por problemas, falhas, ou funcionamento técnico, de
qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de
computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações
ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a
transmissão imprecisa de inscrições ou falha das realizadoras em recebê-las, em razão de problemas
técnicos, congestionamento na internet ou no portal ligado ao concurso, vírus, falha de programação
(pelo não recebimento de respostas, ou ainda, por respostas perdidas, atrasadas, incompletas,
incorretas, inválidas ou imprecisas).
2.17 Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas respostas consideradas pela
PROMOTORA, como de conteúdo ilegal, nocivo, doloso, ameaçador, ofensivo, calunioso,
difamatório, desrespeitosos, infundado, discriminatório, criminoso, e/ ou que deixem de atender
critérios de veracidade; respostas que assediem ou invadam a privacidade alheia, sejam vulgares,
profanas, sexualmente explícitas, obscenas, raciais ou etnicamente ofensivas, ou, de qualquer outra
forma, inaceitáveis por causarem riscos ou danos de imagem, materiais ou morais à PROMOTORA,
seus empregados, qualquer um dos seus colaboradores ou terceiros.
2.18 Fica terminantemente proibida a participação no Concurso dos funcionários, sócios, diretores e
executivos da PROMOTORA. Além destas, não poderão participar deste Concurso, todos os
profissionais envolvidos nos processos de elaboração, julgamento, premiação e divulgação, bem
como os parentes de primeiro grau.
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APURAÇÃO:

3.1 A apuração será realizada por uma Banca Julgadora, composta por responsáveis ligados a
PROMOTORA, até 05/08/2013.
3.2 Será premiada apenas 1 frase. A Banca Julgadora avaliará as respostas recebidas e escolherá a mais
criativa e adequada ao tema proposto e condições previstas neste Regulamento, seguindo os
seguintes critérios de avaliação de:
a.
b.
c.
d.
e.

Criatividade;
Originalidade;
Adequação ao tema sugerido;
Impacto da ideia;
Correta utilização da língua portuguesa (ausência de erros gramaticais e abreviações).

3.3 As decisões da Banca Julgadora quanto aos critérios de julgamento utilizados, serão soberanas e
irrecorríveis, bem como quanto à escolha das respostas vencedoras, são de caráter irrevogável e
inquestionável, não cabendo recurso a qualquer tempo e de qualquer espécie.

3.4 As respostas recebidas após o dia 30/07/2013 serão desclassificadas.
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PREMIAÇÃO:

4.1 Será selecionada pela Banca Julgadora a melhor resposta, com no máximo de 500 caracteres. O autor
da história escolhida será contemplado com um 01 (um) Kit Filtek Z350 XT Bolsa Estética composto
por: 08 (oito) resinas Z350 XT de 4g nas cores: A1B, A2B, A3B, B2B, A2E, B2E, A3E, A3D; 03 (três)
resinas Z350 XT de 2g nas cores: WE, CT, WD; 01 (um) kit Sof-Lex Pop-On 2,7 mm (1/2”) – Série
Laranja (4931B1): 30 peças – Grosso, 30 peças – Médio, 30 peças – Fino, 30 peças – Super fino, 1
mandril pop-on; 01 (um) adesivo Adper Single Bond 2 (5,6ml); 50 peças de Sof-Lex Tira de Lixa 1954 –
4mm X 170mm; 1 óculos de segurança 3000H, 1 estojo organizador de discos. Além do Kit receberá:
01 (um) porta-resina; 01 (uma) cesta de produtos 3M para escritório (Ex.: Post-its, fitas adesivas,
ganchos, etc. Os modelos e quantidades serão definidos pela 3M ESPE).
4.2 A premiação é pessoal e intransferível, não podendo ser trocada ou convertida, total ou
parcialmente, em dinheiro ou ainda, substituída por outro bem ou produto e somente será
concedida ao autor da resposta selecionada.
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DIVULGAÇÃO:

5.1 A divulgação do resultado do Concurso será realizada através do Facebook da “3M ESPE”
(https://www.facebook.com.br/3MESPEBrasil). Além disso, os vencedores serão informados do
resultado do concurso através de sua própria conta utilizada no Facebook e por email.
5.2 O Regulamento deste Concurso será disponibilizado no site da “3M ESPE”
(http://www.3MESPE.com.br).
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ENTREGA DOS PRÊMIOS:

6.1 O prêmio será entregue, sem ônus, no endereço informado no formulário, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da data de notificação.
a.
entrega.

No ato da concretização da entrega do prêmio, o ganhador deverá assinar o recibo de

b.
A responsabilidade da PROMOTORA em relação ao participante ganhador encerra-se no
momento da entrega do prêmio, que será comprovada mediante a assinatura do recibo de entrega.
c.

O presente Concurso Cultural não estabelece nenhuma relação de consumo.

6.2 A PROMOTORA não se responsabilizará pela autenticidade dos dados fornecidos pelo participante,
ou pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a
entrega do prêmio, não podendo haver qualquer tipo de reclamação por parte do participante e/ou
pedido de indenização.
6.3 O prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado e será entregue em nome do
mesmo, sendo vedada sua transferência antes da entrega.

6.4 Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.
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PRAZO PARA PRESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS:

7.1 Caso o prêmio não seja reclamado em até 60 (sessenta) dias após a respectiva apuração ou o
contemplado não seja localizado no mesmo período, este perderá o direito ao prêmio e será
destinado ao autor da segunda melhor resposta.
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CESSÃO DE DIREITOS:

8.1 Os autores das respostas, selecionadas ou não, declaram ser legítimos detentores dos direitos
autorais relativos às respostas encaminhadas, concordando em ceder, neste ato, a PROMOTORA: (I)
a resposta e todos os direitos a ela relacionados, conforme descrito no item 9.2 abaixo; (II) os direitos
de uso de sua imagem e som de voz, sem qualquer pagamento por parte da PROMOTORA, para uso
exclusivo na divulgação deste Concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses após o término, em qualquer
tipo de veículo de imprensa, mídia ou internet.
8.2 Os participantes, ao enviarem a resposta, aceitam e concordam expressamente em ceder os direitos
autorais sobre as respostas que forem enviadas para a participação, nos termos do artigo 49 e
seguintes da Lei nº 9.610/1998, exclusivamente quanto à avaliação para o presente Concurso e sua
divulgação. A PROMOTORA poderá, a seu exclusivo critério, utilizar, reproduzir e divulgar a resposta
premiada, em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet sem a necessidade de autorização
específica, ficando assegurado ao autor da resposta o direito de mencioná-la sempre que necessário
na condição de autor, para fins de divulgação ou comprovação de autoria. Tal cessão é gratuita, não
tendo os participantes qualquer direito à compensação financeira por tal cessão.
8.3 Concordam, ainda, em isentar a PROMOTORA de qualquer obrigação ou responsabilidade civil
reivindicada por terceiros, que possa surgir em decorrência da sua participação no Concurso ou de
alguma forma a ela relacionada, especialmente quanto à alegação de violação de direitos de
propriedade intelectual de terceiros, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa proveniente de
reclamações, perdas, danos, ações judiciais, sentenças, custos de processos ou honorários de
quaisquer tipo e natureza.
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INFORMAÇÕES GERAIS:

9.1 Caberá, exclusivamente a PROMOTORA, avaliar e decidir sobre os casos omissos e as dúvidas
suscitadas durante a realização do Concurso, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis.
9.2 O simples ato do envio das respostas pressupõem total conhecimento e concordância com as
disposições deste Regulamento pelo participante.
9.3 A PROMOTORA reserva-se o direito de cancelar, suspender ou modificar o Concurso ou seu
Regulamento, sem aviso prévio aos participantes, no caso de fraudes, dificuldades técnicas ou
qualquer outro imprevisto que esteja fora do seu controle e que comprometa a integridade do
Concurso Cultural, de maneira que não possa ser conduzido conforme originalmente planejado.
Nesses casos, não será devido qualquer tipo de indenização pela PROMOTORA aos participantes.

9.4 O participante reconhece e aceita expressamente que a PROMOTORA não poderá ser
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso Cultural ou
da eventual aceitação do prêmio.
9.5 Fica, desde já, eleito o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo para solução de quaisquer
questões referentes ao Regulamento.

