
Regulamento do Concurso Cultural “Promoção Foto 

Mais Curtida da Festa Junina do Comércio de 

Quedas”  

  

O concurso cultural denominado “Festa Junina do Comércio de Quedas” é promovido pela ACIQI, 

Associação comercial e empresarial de Quedas do Iguaçu.  

   

1- Do Concurso Cultural  

1.1.        A participação neste concurso é voluntária e gratuita, não estando condicionada, em hipótese 

alguma, à sorte, pagamento de preço e/ou compra de produtos ou serviços pelos participantes, sendo, 

portanto, de caráter exclusivamente cultural/recreativo.  

   

2 - Da Duração do Concurso  

2.1. Este concurso terá início às 13h00 do dia 27 de junho de 2022 e término às 14h00 do dia 30 de 

junho de 2022.  

   

2.2. A exclusivo critério da Promotora, o período de vigência do concurso definido no item 2.1. acima 

poderá sofrer prorrogação ou antecipação do seu encerramento, sendo que a Promotora comunicará 

sua ocorrência aos participantes, através dos contatos do banco de dados da ACIQI, ou ainda através 

de demais meios de comunicação que o ACIQI entender necessários.  

   

3 - Da Elegibilidade dos Participantes  

   

3.1. O Concurso está aberto a todas as empresas associadas a ACIQI, que realizarem suas decorações 

e ações nos dias 24 e 25 de junho, devidamente autorizados ou representados, na forma da lei, por seus 

representantes legais.  

   

3.2. Não poderão participar deste Concurso empresas não associadas a ACIQI.  

  

4 - Da Participação no Concurso  

   

4.1. Para participar do Concurso “Promoção Foto Mais Curtida da Festa Junina do Comércio de 

Quedas”, os participantes deverão encaminhar uma foto da sua empresa ou equipe com a decoração 

junina, durante os horários de funcionamento da empresas de sexta (24) ou sábado (25) até as 12:00 

horas, direcionar-se para o whats 4635321464.  

  

4.2. Todas as fotos postadas no facebook da ACIQI (página oficial ACIQI Quedas) terão o nome da 

empresa.  

   

   

4.3. A foto “mais curtida” pelos usuários do Facebook, na página da ACIQI será premiada com um 

troféu.  



   

4.4. As empresas declaram que todos os dados informados são verdadeiros, sendo que, caso se 

verifique a fraude, incorreção ou falta de dados, a Promotora poderá excluir a foto postada, tornando-

se a empresa participante inapto à participação no presente concurso.  

 

4.5. A Associação Comercial elegerá uma comissão para conferência dos resultados (curtidas na foto), 

caso identifique algum tipo de fraude: como curtidas geradas por robôs, a empresa será excluída do 

concurso mesmo não sendo ela a promotora da ação fraudulenta, podendo até mesmo o concurso ser 

cancelado caso a comissão por assim definir.  

   

4.6. Os Participantes deverão ler e aceitar este regulamento, por tal ato, submetendo-se 

irrevogavelmente a todos os termos e condições. Os dados disponibilizados, fotos e imagem dos seus 

colaboradores são de responsabilidade da empresa.  

   

4.7. A foto ficará disponível na internet, por meio do perfil da ACIQI na rede social Facebook  

(https://www.facebook.com/aciqiace)para votação.  

   

5 - Do conteúdo a ser desenvolvido pelos participantes  

   

5.1. O conteúdo da foto elaborada pelas empresas participantes deverá ser de autoria dos mesmos e 

não poderá ter qualquer conotação que atente contra a lei, a moral e aos bons costumes.  

   

5.2. As fotos passarão pela avaliação de uma Comissão Julgadora da ACIQI, para checagem de seus 

conteúdos, sendo certo que somente as fotos que obedecerem às disposições previstas neste 

Regulamento serão divulgadas no site do concurso e nas redes sociais da ACIQI.  

   

  

 6 - Do Prêmio  

   

6.1. A foto (apenas uma) mais “curtida” na página da ACIQI no Facebook será a ganhadora. Haverá 

apenas 01 (um) empresa participante premiado, que receberá o seguinte prêmio:  

   

01 (um) troféu Caipira.  

   

6.2. Em caso de constatação de “empate”, será considerado ganhador do concurso a foto que tiver a 

quantidade de votos na data e horário mais antigo.  

   

7 - Da Publicidade e entrega dos prêmios  

   

7.1. A publicação do premiado será divulgada no website http://www.aciqi.com.br a partir do dia 30 

de junho de 2022, sendo também o premiado comunicado por telefone e/ou e-mail neste período.  

   

7.2. O prêmio é individual e intransferível e em hipótese alguma o vencedor poderá trocá-lo ou recebê-

lo em dinheiro ou por qualquer outra modalidade.  
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8 - Da Cessão de Direitos  

   

8.1. Ao encaminhar a foto para participar neste concurso, nos termos deste regulamento, o participante 

estará automaticamente autorizando, por si ou através dos seus representantes legais, desde já e de 

pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável:  

   

8.2. O uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem em fotos, arquivos 

e/ou meios digitais ou não, ou em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em rádio, 

jornal, e na Internet, para a ampla divulgação da conquista do prêmio e/ou do conteúdo vencedor.  

   

  

   

9 - Da Desclassificação  

   

9.1. Serão imediatamente desclassificados deste concurso:  

    

9.2. As fotos que sejam consideradas impróprias pela Comissão Julgadora.  

   

9.3. As fotos que contenham expressões contrárias à moral e aos bons costumes, que contenham 

conotação discriminatória ou que incitem as práticas ilegais, que agridam a imagem e/ou direito da 

empresa promotora ou de terceiros, tudo a critério exclusivo da comissão julgadora da Promotora.  

   

9.4. As fotos que contenham, total ou parcialmente, material desenvolvido por terceiros e/ou que não 

sejam de titularidade do participante.  

 

9.5. As fotos identificadas pela comissão que estejam recebendo curtidas fakes ou geradas de forma 

robótica.    

  

   

10- Responsabilidades da ACIQI os Participantes Acerca do Sistema Operacional da Rede 

Social Facebook  

   

10.1 Todo e qualquer problema referente à página do site de relacionamentos Facebook, tais como, 

porém não se limitando: dificuldades em acessar o site, problemas ao utilizar as ferramentas da página, 

inclusive a ferramenta “ curtir”, eventuais “bugs” do sistema ou qualquer outro problema que possa 

ocorrer, não são, em hipótese alguma de responsabilidade da Promotora, ficando essa isenta de 

qualquer responsabilidade nesse sentido.  

   

11 - Das Disposições Gerais  

   

11.1. O ganhador autoriza, desde já, a veiculação de seu nome, imagens, sem limitação de espécie 

alguma para utilização das mesmas em fotos e em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para 

a divulgação da conquista do prêmio, por prazo indeterminado.  

   

11.2. As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas por uma comissão composta por 

membros da Promotora, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.  



   

   

11.3. A participação neste concurso acarreta aos participantes a aceitação total e irrestrita de todos os 

itens deste regulamento.  

   

11.4.    Tanto o presente regulamento quanto a mecânica do presente concurso poderão ser alterados 

ou substituídos a qualquer momento e sem prévio aviso, a critério exclusivo da Promotora, sendo que 

os participantes serão informados pelo ACIQI  

   

11.5. Este Regulamento estará disponível no espaço da ACIQI localizado na Rua Marfim, 666, Centro 

em Quedas do Iguaçu.  

   

11.6. Este Concurso não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de prêmios dispostas na 

Lei nº 5.768/71 e suas respectivas regulamentações e, portanto, não está sujeita aos seus termos, 

inclusive no que se refere à necessidade de obtenção de autorização prévia.  

   

11.7. Eventuais casos omissos e dúvidas serão solucionados por uma comissão do concurso, 

especialmente formada para este fim, a qual decidirá de forma soberana e irrecorrível, utilizando-se 

dos princípios de probidade e boa-fé, e levarão em conta principalmente os interesses dos participantes.  

   

   

Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2022.  

  


