REGULAMENTO – Concurso Cultural BMW Motorrad
Days BR.

.
QUEM PODE PARTICIPAR
1 A promoção é aberta à participação da pessoa física, maior de 18 anos, residente e
domiciliado no Brasil e inscrita no CPF que, durante o período indicado neste Regulamento,
inscrever-se para dela participar, nos termos deste Regulamento.
1.1. Para participar desta promoção o interessado deverá possuir uma conta ativa e pública,
na rede social INSTAGRAM. Serão automaticamente desclassificados os inscritos cujas
contas na referida rede social forem identificadas como falsas (perfis falsos).
1.1.1. A promotora esclarece que: (a) é a única responsável pela realização da presente
promoção, em todas as suas etapas, isentando o INSTAGRAM de qualquer tipo de
responsabilidade; (b) desenvolveu um hotsite próprio para o recebimento dos dados dos
participantes, assegurando o bom uso e guarda dessas informações, as quais não serão
compartilhadas com terceiros, a qualquer título; (c) a presente ação respeita a política de
segurança e privacidade do INSTAGRAM, assim como os termos de uso da referida rede
social.

DAS DATAS RELEVANTES
2.1. Período de inscrição e participação (considera-se sempre o horário de Brasília).
2.1.1. POSTAGEM DAS FOTOS NA REDE SOCIAL INSTAGRAM: A partir do dia 02 de
junho de 2016, às 06h00 o interessado já poderá postar fotos com o tema proposto na rede
social INSTAGRAM, utilizando-se da hashtag #BMWMotorradDaysBr. Serão elegíveis as
fotos postadas com a referida hashtag até às 12h00 do dia 05/06/2016.
2.2. Da revelação dos vencedores. Os vencedores serão apresentados ao público às
14h00 do dia 05/06/2016, no evento BMW MOTORRAD DAYS BR, a ser realizado no Parque
Tarundu, com endereço na Avenida José A. Manso n. 1515, bairro Toriba, na cidade de
Campos do Jordão, Estado de São Paulo.

COMO PARTICIPAR
3. Para participar, o interessado deverá postar fotografias de sua autoria na rede social
INSTAGRAM, utilizando-se da hashtag #BMWMotorradDaysBr, dentro do período citado
neste regulamento.
3.1. As fotografias devem retratar o caminho percorrido pelo participante para chegar ao
evento e sua estadia e participação no BMW MOTORRAD DAYS BR 2016.
3.2. Serão automaticamente desclassificadas as fotografias que contiverem imagens
consideradas pela promotora como impróprias e/ou, que ao seu exclusivo critério, atentem
para os objetivos desta promoção, seja por violação de direitos de imagem, marca, ou por
atentarem contra os bons costumes, conterem cenas de nudez, gestos obscenos, palavras
de baixo calão e/ou forem consideradas impróprias para exibição pública, sempre a exclusivo
critério da promotora. Verificada qualquer das hipóteses aqui descritas, a fotografia será
automaticamente excluída da promoção, independentemente de qualquer tipo de aviso
prévio ou justificativa, não cabendo ao participante que a postou qualquer tipo de
indenização e/ou recompensa. A avaliação da promotora quanto ao disposto neste item é

soberana, não cabendo qualquer tipo de contestação, por quem quer que seja.
3.3. Os participantes poderão postar no INSTAGRAM quantas fotografias desejadas, desde
que cumpridas as demais especificações deste Regulamento.
DA ESCOLHA DOS VENCEDORES E PREMIAÇÃO
4.1. As fotografias recebidas pela promotora serão submetidas à avaliação de um júri
escolhido pela própria empresa. As decisões do júri serão soberanas e irrecorríveis,
assumindo a promotora o compromisso de observar, de forma criteriosa, os critérios
estabelecidos neste regulamento (tema das fotografias para cada uma das categorias) e,
também, alinhamento das fotografias concorrentes com o tema do evento BMW Motorrad
DayBR. As fotografias estarão concorrendo em 3 (três) categorias distintas, a saber:
•

Melhor foto da viagem até o evento

•

Melhor Foto em Grupo (retratando participante e ao menos mais uma pessoa, até o máximo de 5
pessoas, seja no seu trajeto até o evento ou sua participação no mesmo)

•

Melhor foto com uma BMW Motorrad (para essa categoria é necessário que o inscrito tenha
posado para a fotografia com uma BMW Motorrad a caminho ou durante o evento).
4.2. Serão premiadas as melhores fotografias conforme segue:
Quantidade de fotos
premiadas nesta
categoria

Categoria
Melhor foto da viagem
até o evento

Melhor foto em Grupo

Melhor foto com a uma
BMW Motorrad

1

1

1

Prêmio por participante
contemplado
1 exemplar do livro “A
História dos 90 anos da
BMW Motorrad”,
5 camisetas ou moletons
BMD 2015. (Tamanhos
mediante à
disponibilidade de
estoque.)
1 exemplar do livro “A
História dos 90 anos da
BMW Motorrad”, no valor
de R$ 133,00

4.3. Caso a premiação seja entregue ao ganhador no evento BMW Motorrad DayBR, ficará a
promotora dispensada do cumprimento das formalidades quanto à notificação do ganhador
aqui referidas.
4.4. Preenchidos todos os requisitos desta promoção, o prêmio será entregue ao
contemplado sem qualquer ônus, no evento BMW Motorrad DayBR, na sede da promotora,
ou, ainda, no endereço informado pelo contemplado quando de sua inscrição, sempre a
critério da promotora, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da apuração, livre
e desembaraçado de quaisquer ônus.
4.5. A entrega do prêmio será realizada mediante a assinatura do Termo de Quitação e
Entrega de Prêmio.
4.6. A premiação é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou
substituição por outra espécie de bens ou serviços, nem sua conversão em dinheiro.
4.7. A responsabilidade da promotora junto ao ganhador se encerra no momento da entrega
do prêmio. Qualquer reclamação relativa às especificações, qualidade e garantia do prêmio
concedido deverá ser realizada perante a editora.
4.6. O direito ao prêmio prescreve em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da
apuração. Dez dias após o prazo de caducidade, o valor correspondente ao prêmio prescrito
será recolhido ao Tesouro Nacional.

DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Os participantes serão responsáveis pelas informações fornecidas em postagem.
5.2. A promotora não se responsabilizará pelas inscrições e/ou pelas participações que não
forem efetivamente recebidas, respectivamente, em seu site ou visualizadas no aplicativo
INSTAGRAM, seja por falha deste último ou por erro na postagem. Problemas relativos ao
acesso ao site da promoção e/ou ao aplicativo INSTAGRAM, não geram qualquer tipo de
responsabilidade à promotora, a quem caberá, exclusivamente, manter o site da promoção
funcionando de forma correta. Assim, falhas de conexão de internet, de processamento de
dados pelo servidor do participante ou do contratado pela promotora e, ainda, problemas
técnicos relacionados à linhas telefônicas, provedores de acessos, erros de leitura, ou ainda,
por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito
ou força maior, não geram responsabilidade para a promotora.
5.3. Ao inscrever-se na promoção, o participante autoriza a promotora a enviar-lhe material
publicitário por e-mail, SMS, ou outros meios que a tecnologia lhe proporcionar.
5.4. A participação nesta promoção implica no licenciamento em favor da promotora, do
nome, imagem, som de voz dos participantes e, ainda, das fotografias postadas com a
hashtag #BMWMotorradDaysBR, para fins de divulgação deste evento promocional, sem
quaisquer ônus à promotora, pelo período de um ano contado da data da apuração.
5.6. Este concurso e o seu resultado serão divulgados na internet (site da promoção),
através de e-mail marketing, redes sociais, e, ainda, em quaisquer outras mídias que a
promotora julgar conveniente.
5.7. Não poderão participar desta promoção os diretores, conselheiros e funcionários da
promotora. O banco de dados de tais pessoas estará à disposição para consulta por ocasião
da apuração, quando as pessoas impedidas serão desclassificadas.
5.8. A participação nesta promoção caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral dos
termos e condições deste Regulamento e serve como declaração de que o participante
ganhador não tenha qualquer embargo fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou
usufruir o prêmio concedido.
5.9. O regulamento completo do concurso estará disponível em http://
bmwmotorraddays.com.br/concurso.

