
REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL FACEBOOK 

  

1. DA DENOMINAÇÃO 

1.1. O Concurso Cultural é intitulado “Desafio Volta às Aulas CEMP”. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Podem participar do concurso todos os usuários do Facebook que curtirem a página do 
Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP): https://www.facebook.com/cemp.rio  

2.2. Será vedada a participação de funcionários do Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP), 
parentes de funcionários e empresas terceirizadas pelo mesmo, bem como todos os demais 
envolvidos na organização do presente concurso cultural e seus parentes. 

 

3. DO CONCURSO CULTURAL 

3.1. Para participar, o interessado deverá: 

(I) Curtir a página  https://www.facebook.com/cemp.rio 

(II) Responder às perguntas publicadas como post na fanpage 

3.2. Cada participante só poderá responder a cada pergunta uma vez. 

3.3. O perfil e nome dos vencedores serão divulgados até o dia 14/02/2014. 

3.4 Os participantes serão excluídos automaticamente do concurso em caso de qualquer tipo 
de violação deste regulamento ou fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de 
falsidade ideológica ou documental. 

3.5 Os autores ao enviarem respostas para o concurso cultural autorizam a utilização de suas 
imagens no Facebook e no blog do Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP). Essa 
autorização é válida para o período de vigência do atual concurso ou para períodos futuros, 
sempre associados ao concurso com o devido crédito ao autor. As fotos poderão ser utilizadas, 
sempre associadas ao concurso, pelos organizadores conforme situações descritas no 
regulamento, sem qualquer ônus para os promotores do concurso. 

3.6 Não serão aceitas respostas que contiverem imagens inapropriadas, de cunho 
preconceituoso ou desrespeitoso, sendo que estas serão eliminadas do concurso cultural e 
deletadas do Facebook do Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP). 

3.7 Em momento algum poderá o Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP) ser 
responsabilizado por participações atrasadas, enviadas erroneamente, incorretas ou inválidas, 
ou ainda por ações de terceiros que possam resultar na exclusão das respostas enviadas. O 
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Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP) não será responsável por problemas ou falhas 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 em recebê-las, em razão de 
problemas técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado ao concurso, vírus, falha 
de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1. A resposta correta será premiada com um vale-presente da livraria Saraiva no valor de 
R$300,00. 

4.2 O prêmio deverá ser retirado na Secretaria do colégio.  

4.3 O vencedor será contatado via Facebook e serão solicitados dados pessoais (nome 
completo, RG, telefone e e-mail), imprescindíveis para que possam retirar seu prêmio. 

4.4 A não retirada do vale-presente pelo vencedor não dá a ele qualquer direito de 
substituição do prêmio. 

 

5. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

5.1. Este concurso tem caráter exclusivamente cultural e recreativo e não implica qualquer 
modalidade de pagamento por parte dos participantes, necessidade de aquisição de nenhum 
produto, bem ou serviço do Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP). 

5.2. Os dados pessoais solicitados aos participantes são para uso exclusivo do Centro 
Educacional Manuel Pereira (CEMP) e em hipótese alguma serão divulgados. No caso dos e-
mails informados, esses poderão ser usados pela escola para futuras comunicações. 

5.3. O presente Concurso Cultural e seu regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos ou 
cancelados a qualquer momento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer 
outro motivo que esteja fora do controle do Centro Educacional Manuel Pereira (CEMP) e que 
comprometa a realização do Concurso Cultural de forma a impedir ou modificar 
substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 

5.4. A participação neste Concurso Cultural implica na aceitação total e irrestrita de todos os 
itens deste regulamento. 


