CONCURSO CULTURAL: THIAGUINHO SE CONVIDA
1. Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer
modalidade de sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou uso
de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelo site
www.thiaguinho.net, através da empresa PAZ E BEM EDIÇÕES MUSICAIS
LTDA, aberto a todos interessados em participar, nos termos da Lei 5.768/71
e do Decreto n° 70.951/72.
2. O concurso terá início às 18:00 horas do dia 01 de agosto de 2018,
quando será disponibilizado este regulamento online no site oficial do
Thiaguinho, através do link: www.thiaguinho.net e vigorará até às 23:59
horas do dia 15 de setembro de 2018. O resultado será divulgado no dia da
cerimonia do ganhador, através do Youtube com link:
www.youtube.com/thiaguinhocomth.
3. Poderão participar do concurso, pessoas físicas, residentes e
domiciliadas em todo o território nacional, com idade mínima de 16
(dezesseis) anos completados até o dia da realização da inscrição,
adiante denominado(s) Participante, sendo certo que todos deverão
aceitar e cumprir as regras do presente regulamento.
4. É vedada a participação de: pessoas que não preencham os requisitos
do item supra; e empregados, administradores do www.thiaguinho.net” e
da “Paz e Bem Edições Musicais LTDA, da Esthrela Produções Artísticas Eireli
EPP e Backstage Produções Artísticas LTDA, bem como seus respectivos
cônjuges e familiares em até 2º grau, empresas prestadoras de serviços e
quaisquer pessoas envolvidas diretamente na execução do concurso.
5. Para participar é necessário que o usuário preencha todos os campos do
formulário que está no post do Concurso Cultural no site
www.thiaguinho.net. Além disso, deverá seguir o cantor em todas as suas
redes sociais: Facebook: https://www.facebook.com/thiaguinhocomth/,
Instagram: https://www.instagram.com/thbarbosa, Twitter:
https://twitter.com/thiaguinhocomth,
Youtube: http://som.li/ThiaguinhocomTH.
Deverão ser enviados um relato que conte a história de amor de um casal
com cerimônia de casamento marcado até o dia 30 de novembro 2018, a
ser realizado em território nacional. O autor da publicação mais criativa,
escolhida pela comissão julgadora será premiado com o item
contemplado na cláusula 10.
6. Os menores de 18 (dezoito) anos podem participar do Concurso, desde
que devidamente representados/assistidos por seus pais ou responsáveis
legais, conforme o caso e desde observado a condição prevista nos itens
3, 4 e 5.
7. Cada concorrente poderá participar uma única vez.

8. Somente serão aceitas participações que preencham todas as
condições aqui previstas e estejam de acordo com o procedimento
previsto neste Regulamento. O envio da foto do casal é imprescindível.
Também é exigido sigilo absoluto sobre a participação no concurso
cultural, sob pena de desclassificação imediata, caso seja apurado que o
casal citado tenha conhecimento do envio do formulário pelo usuário.
Todos os dados do participante e do casal deverão ser comprovados na
divulgação do vencedor do prêmio, sendo que sua veracidade será de
total responsabilidade do participante sob pena de desclassificação de
acordo com os termos do presente Regulamento, além das penalidades
legais aplicáveis a declarações falsas. Será de inteira responsabilidade do
participante a observação de critérios de divulgação de nomes e/ou
marcas da empresa para a qual trabalha, obtendo eventuais autorizações,
caso necessário.
9. A Paz e Bem Edições Musicais LTDA reserva-se o direito de usar as
informações obtidas do participante via endereço eletrônico e pelo seu
perfil do Facebook, ou eventualmente demandadas com a única e
exclusiva finalidade de localização e identificação do ganhador, para
divulgar suas ações e respostas. Ressalva-se, entretanto, que tais
informações não serão comercializadas.
10. Será considerado ganhador, o participante que enviar o relato mais
criativo sobre uma história de amor de um casal com cerimonia de
casamento marcado até o dia 30 de novembro de 2018, em território
nacional e que tenha a canção “Ainda Bem” como inspiração. Como
premiação, a Paz e Bem Edições Musicais LTDA, levará o cantor
THIAGUINHO para uma performance voz e piano da canção “Ainda Bem”
durante a cerimônia de casamento do casal escolhido.
11. A Paz e Bem Edições Musicais se responsabiliza pelas despesas
referentes ao transporte, alimentação, equipe técnica necessárias para a
efetivação do prêmio.
12. Às 23:59 horas do dia 15 de setembro de 2018, o concurso será
finalizado e serão avaliadas todas as histórias enviadas.
13. Uma vez escolhido o ganhador, a Paz e Bem Edições Musicais LTDA
entrará em contato através de uma comunicação privada via endereço
eletrônico, telefone ou redes sociais. A divulgação do casal vencedor será
através de vídeo nas redes sociais do artista, no dia da cerimonia do
ganhador da promoção.
14. É PROIBIDO ao casal ganhador que divulgue qualquer vídeo da
promoção antes do vídeo oficial produzido pela Paz&Bem. As empresas
contratadas pelo cerimonial/casal não tem autorização do uso da
imagem do cantor THIAGUINHO para fins de divulgação dos seus serviços,
sob pena da exclusão imediatan por uso indevido e sujeito às leis vigentes.

15. Na hipótese de que o ganhador não responda ao nosso contato após 3
(três) tentativas, o ganhador será excluído automaticamente do concurso
e a Paz e Bem Edições Musicais LTDA” premiará o participante
subsequente, conforme a apuração.
16. O prêmio é pessoal e intransferível. Em hipótese alguma, o ganhador
poderá trocar o prêmio ou recebê-lo em dinheiro. O ganhador deverá
assinar uma declaração atestando o recebimento do prêmio e este
deverá ser gozado exclusivamente pelo participante identificado através
das informações preenchidas.
17. Os participantes autorizam o uso pela Paz e Bem Edições Musicais LTDA,
a exclusivos critérios de forma definitiva, ou seja, por prazo indeterminado,
de suas imagens, som de voz e nomes em filmes, vídeos, fotos, anúncios em
jornais e revistas para divulgação dos resultados deste concurso, inclusive
na internet, além da utilização e publicação dos resultados no site do
“Thiaguinho” e/ou Facebook e demais redes prioritárias, sem nenhum ônus
para a Paz e Bem Edições Musicais LTDA
18. A Paz e Bem Edições Musicais LTDA reserva-se no direito de alterar
qualquer item deste concurso, bem como interrompê-lo, se necessário for,
mediante prévio aviso de 1 (hum) dia, por meio de comunicação
destinada a todos os participantes efetivamente inscritos, os quais, caso
não concordem com os termos alterados, poderão a qualquer momento
solicitar o cancelamento de sua inscrição e exclusão do concurso.
19. A participação neste concurso cultural não gerará ao participante
e/ou ganhador qualquer outro direito ou vantagem que não estejam
expressamente previstos neste Regulamento.
20. A participação nesta atividade cultural, implica a ciência e a
aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento e serve
como comprovação de que o participante não possui qualquer
impedimento legal para participar da atividade e usufruir da premiação.
21. Eventuais dúvidas relacionadas a este concurso e seu regulamento
podem ser esclarecidas por meio do e-mail:
promo@pazebementretenimento.com.br
22. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, a
Paz e Bem Edições Musicais LTDA, não se responsabilizam por interrupções
ou suspensões de conexão ocasionadas por casos de força maior ou
outros casos não integralmente sujeitos ao seu controle, assim como
eventuais mudanças nas plataformas em que ocorrem as concursos.
23. A Paz e Bem Edições Musicais LTDA, não será responsável por
transmissões de computador que estejam incompletas ou que falhem, bem

como por falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando,
ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, “hardware” ou
“software”, a disponibilidade e acesso à internet, assim como qualquer
informação incorreta ou incompleta sobre o concurso e qualquer falha
humana, técnica ou de qualquer outro tipo, que possa ocorrer durante o
concurso, eximindo-se, por conseguinte, na máxima extensão permitida
pela lei aplicável, de qualquer responsabilidade proveniente de tais
eventos.
24. Ao remeter suas participações, os participantes estarão concordando
expressamente com todas as normas contidas no presente regulamento.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018.
Paz & Bem Entretenimento.

