REGULAMENTO
Concurso de Pintura/Desenho
“SUPER KIDS “
Prazo para a participação: 06/10/2018 até as 15:30h de 14/10/2018.
Data da divulgação do resultado: Às 16h de 14/10/2018.
I. O CONCURSO
O concurso será realizado pela unidade Yázigi Cascavel, aberto para alunos e
não alunos do Yázigi Cascavel e acontecerá no estande da escola de idiomas
Yázigi localizado no Cascavel JL Shopping, Av. Toledo, 437, centro, CascavelPR. Esse concurso tem como intuito proporcionar um momento lúdico e criativo
aos participantes.
Para participar, cada participante deverá observar e obedecer rigorosamente
todas as disposições e condições contidas neste regulamento, a saber:
1.1 Período de Participação: 06/10/2018 até as 15:30h de 14/10/2018.
1.2 Divulgação do resultado: Às 16h de 14/10/2018.
1.3 O concurso é destinado a crianças de 04 a 12 anos;
1.4 Não poderão participar deste Concurso, dependentes diretos dos
colaboradores Yázigi Cascavel e pessoas com idade superior a 12 anos;
1.5 Categorias do concurso:
Baby: 04 a 06 anos;
Kids: 07 a 09 ano;
Pré-Teen: 10 a 12 anos.
II. DO TEMA
2.1 O Concurso terá como tema “SUPER KIDS”, objetivando produção de
desenhos alusivos aos super heróis favoritos dos participantes.
III. DAS INSCRIÇÕES, DOCUMENTOS E SISTEMÁTICA
3.1 Período do Concurso: 06 de outubro de 2018 até às 15:30h de 14 de
outubro de 2018;
3.2 Cada inscrito poderá participar com apenas 01 (um/uma) desenho /pintura,
que deverá estar dentro dos seguintes padrões:
3.2.1 Tamanho: 21x29 (A4).
3.2.2 Serão válidos somente os desenhos/pinturas que estiverem com as
especificações descritas neste regulamento.
3.3 Não serão aceitos desenhos/pinturas que já tenham sido publicados ou que
em quaisquer instâncias, já foram premiados até a data de finalização deste
concurso.
3.3.1 Caso a Comissão Julgadora detecte situações de manipulação no
desenho/ pintura e/ou plágio, esta será, automaticamente, desclassificada.

3.4 O desenho/pintura deverá ser produzido e entregue diretamente para o
monitor no estande do Yázigi Cascavel no Cascavel JL Shopping. O pai ou
responsável (a) autor (a) do desenho/pintura, deverá preencher todos os dados
da ficha de inscrição autorizando o filho(a) a participar do concurso (anexo 1) e
entregá-la juntamente com o desenho/pintura.
3.5 Os desenhos/pinturas poderão ser utilizados pelo Yázigi Cascavel e
Cascavel JL Shopping, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, em
quaisquer veículos de comunicação.
3.6 Não serão aceitos desenhos/pinturas após às 15:30 de 14 de outubro de
2018. A participação no Concurso implica na plena aceitação do
regulamento, não cabendo ao candidato recurso posterior.
IV. FORMA DE JULGAMENTO
4.1 Todos os desenhos/pinturas ficarão expostos no estande do Yázigi
Cascavel no Cascavel JL Shopping de acordo com suas categorias para que
os visitantes analisem e votem nos seu desenho/pintura favorito. Cada
indivíduo poderá votar apenas uma vez por categoria, os votos serão
registrados em relatório pelo (a) monitor (a) do Yázigi Cascavel e assinado pelo
votante;
4.2 O julgamento/contagem de votos será realizado no endereço do Cascavel
JL Shopping no estande do Yázigi, onde o desenho/pintura foi produzido;
4.3 Caberá a Escola Yázigi Cascavel constituir a Comissão que fará a
contagem dos votos, a qual será composta por 02 colaboradores da Escola
Yázigi Cascavel e 02 colaboradores do Cascavel JL Shopping;
4.3.1 Os integrantes da Comissão Julgadora poderão ser substituídos, a
qualquer tempo, por outros profissionais igualmente idôneos.
4.4 A decisão/contagem da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível,
cabendo a ela conceder os prêmios de acordo com o número de votos do
desenho/pintura.
V. PREMIAÇÃO
5.0 Os Primeiros lugares de cada categoria receberão como premiação:
Medalhas de honra, *01 Meia bolsa de curso semestral em turma regular no
valor aproximado de R$1.000,00 e um kit de brindes Yázigi premmium.
5.1 Os Segundos e terceiros lugares de cada categoria receberão como
premiação: 1 Medalhas de honra, *01 Meia bolsa de curso semestral em turma
regular no valor aproximado de R$1.000,00 e um kit de brindes Yázigi
standard.
5.2 O resultado do Concurso será divulgado no dia 14/10/2018 às 16h, através
de edital publicado no estande do Yázigi Cascavel no cascavel JL Shopping e
redes sociais.
5.3 O prêmio é pessoal e intransferível, não se responsabilizando a Promotora
(Escola Yázigi de Cascavel) por eventuais restrições que o contemplado possa
ter para receber e ou beneficiar-se do prêmio. *As meias bolsas não

contemplam material didático e caso o ganhador já seja aluno Yázigi, a meia
bolsa só poderá ser usada para dar início a um curso de uma língua diferente
da que o aluno já cursa no Yázigi Cascavel.
VI. ENTREGA DOS PRÊMIOS
6.0 O Yázigi Cascavel comunicará os ganhadores por email e ou telefonema
após as 16h do dia 14/10/2018 e efetuará a entrega do prêmio no dia
14/10/2018 até 21h, no Cascavel JL Shopping, após este período, os prêmios
estarão disponíveis na escola Yázigi Cascavel na Rua Mato Grosso 2236
Cascavel PR, até dia 14/11/2018.
6.1 Caso os ganhadores não compareçam para retirada dos prêmios, o direito
à reclamação do prêmio extingue-se após o prazo de 30 dias, contados da
divulgação dos nomes dos vencedores.
VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS
7.0 Este “Concurso” é de cunho exclusivamente cultural, sem subordinação a
qualquer modalidade de álea, pagamento pelos concorrentes, nem vinculação
destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou
serviço, realizado com base no art. 3º, II, da Lei 5.768/71 e art. 30 do Decreto
70.951/72.
7.0.1 O uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua
imagem e sua voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não,digitalizadas
ou não, bem como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em
qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio,
jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet,para a ampla
divulgação da conquista do prêmio e/ou de nome do vencedor.
7.1 A autorização descrita acima é com exclusividade e não significa, implica
ou resulta em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento,
concordando ainda o vencedor, inclusive, em assinar eventuais recibos e
instrumentos neste sentido e para tal efeito, sempre que solicitado pela
Promotora.
7.2 Ao inscrever-se para participar neste concurso, nos termos deste
regulamento, o participante estará automaticamente:
7.2.1 Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais
informações, inclusive os submetidos pelos participantes por meio da ficha de
inscrição passam a ser de propriedade da Promotora que poderão utilizar tais
dados para os fins necessários para a adequada realização e conclusão deste
"Concurso".
7.2.2 Conhecendo e aceitando expressamente que a Promotora não é
responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou
prejuízo oriundo da participação neste "Concurso" ou da eventual
aceitação do prêmio.
7.3 O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o "Concurso" suspenso

ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer
outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que
comprometa o "Concurso" de forma a impedir ou modificar substancialmente a
condução deste como originalmente planejado.
7.4 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste
regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela
Promotora.
7.5 – Horário de funcionamento do estande: Todos os dias das 14h às 20h.

