Regulamento do Concurso Cultural
Concurso cultural de poesia da Webnode no Twitter.
1. Disposições Gerais
1.1 Este concurso cultural é promovido pela Webnode AG, empresa sediada em Gartenstrasse
3, 6304 Zug, Suiça, doravante designado por “Organizador“ .
1.2 O concurso cultural terá início às 11h00 do dia 12 de Março de 2012 e terminará ás
21h00 do dia 14 de Março de 2012.
2. Condições de Participação:
2.1. Para participar no concurso cultural, os usuários deverão ser fãs da página
Webnode.com.br no Facebook (http://facebook.com/webnode.com.br) e seguidores da
Webnode no Twitter (http://twitter.com/webnode ).
2.2. Estão proibidos de participar neste concurso cultural os funcionários e familiares de
funcionários do Organizador.
3. Funcionamento e Critério de Escolha dos Vencedores:
3.1. Para concorrer o participante deverá ingressar no seu perfil no site www.twitter.com e,
utilizando a hashtag #Webnode, escrever um poema criativo, limitado aos 140 caracteres do
Twitter.
3.2. A escolha dos vencedores será feita pela equipe da Webnode, que escolherá as duas
melhores frases. Os critérios levados em conta serão a criatividade, a originalidade e a
relevância ao tema.
3.3. O Organizador fica com o direito de utilizar as frases dos participantes, quer para
divulgação na internet, quer em qualquer outra campanha de Marketing da empresa.
3.4. As participações vencedoras serão divulgadas no blog da Webnode no dia 15 de Março.
3.5. As frases deverão ser originais e inéditas, criadas pelos próprios participantes. O plágio
integral ou parcial é absolutamente proibído, sendo penalizado com a anulação imediata da
participação. Não poderão ser utilizadas expressões que possam atentar contra a moral e bons
costumes.
3.6. Não existe limite de frases por participante, podendo cada um participar com quantas
frases desejar.
4.

Premiação:

4.1. Cada participante escolhido como vencedor receberá um Pacote Premium Standard com
duração de 1 ano.
4.2. O prémio não poderá ser trocado por dinheiro.

5. Disposições Finais:
5.1. Ao se inscreverem neste concurso cultural, os participantes estarão autorizando o uso
das suas frases por parte do Organizador.
5.2. Serão automaticamente desclassificados os participantes que desrespeitarem qualquer
um dos itens deste regulamento.
5.3. A participação neste concurso cultural implica a aceitação integral de todos os itens
deste regulamento.

