
REGULAMENTO CONCURSO DE NATAL  
 
 

1. Tema 
1.1 Concurso “Natal em Família”  
  
2.Participação 
2.1.A participação neste concurso é voluntária e gratuita, de caráter exclusivamente 
cultural/recreativo.  
  
2.2. Qualquer pessoa física, moradora de Potim, e que não seja parente da equipe 
realizadora e avaliadora.  
  
Somente serão aceitas 01 (uma) foto por Participante. 
   
3.Inscrição 
3.1. Cada família, poderá se inscrever somente com 01 (uma) foto. A foto deve representar 
a família o espirito natalino, com simbologias natal e criatividade. 
  
3.2. A resolução da foto deve ser de boa qualidade, sendo necessária para a publicação 
no facebook da Prefeitura e para a confecção do outdoor.  
  
3.3. Para participar, é necessário curtir a página da Prefeitura Municipal de Potim, 
compartilhar a publicação da campanha, enviar uma foto pelo email: 
imprensa@potim.sp.gov.br ou pela caixa de mensagens do facebook da Prefeitura, 
informando os dados: Nome do participante, nome da família, endereço e telefone.   
  
  
4.Fotografias 
4.1. As fotografias inscritas no concurso deverão fazer referência ao tema “Natal em 
Família”. 
  
4.2. A Prefeitura Municipal de Potim se reserva o direito de não aceitar/deletar imagens 
que fujam ao propósito do concurso, bem como que firam a moral, aos bons costumes. 
  
  
5.Seleção e Comissão Julgadora 
5.1. Serão escolhidas as 5 melhores fotos pela comissão julgadora da prefeitura 
(composta pela comissão e de natal), as 5 fotos serão publicadas no facebook da 
prefeitura, e a foto que arrecadar o maior número de curtidas será a vencedora.  
   
  
5.2 Só será válida as curtidas na foto oficial da página, não estendendo as curtidas 
realizadas no compartilhamento da imagem em outro perfil.  
  
6.Premiação / Publicação 
6.1.O prêmio para a família vencedora será 01 (uma) Cesta de Natal completa, a 
confecção do Outdoor da entrada da cidade e a capa do facebook. (Imagem sujeita a 
demais publicações).  
   
6.2. Os vencedores constarão serão contatados pela Prefeitura, que comunicará o 
resultado e passará as informações para retirada do prêmio.   
  
7.Cronograma 
Envio da foto: 2 a 9 de dezembro, até as 17h.  
Votação online: 10 a 12 de dezembro.   
Divulgação dos Resultados: 13 de dezembro.  
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8.DO DIREITO AUTORAL E DIREITO DE IMAGEM 
8.1 O Participante, através de seu Representante Legal, concorda, desde já, em caráter 
irrevogável, em ceder, de forma irrevogável e irretratável, seu nome e imagem, para fins 
de divulgação desta Campanha, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Potim, para 
utilização em toda e qualquer mídia (foto, áudio, vídeo, impresso, meios digitais, internet, 
celular, jornais e revistas, cartazes, folhetos, filmes, spots, peças publicitárias e e-mail), 
mas não se limitando a esses.  
  
8.2 O Participante da Campanha, através de seu Representante Legal, assume total e 
exclusiva responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de 
terceiros que se sintam prejudicados pela cessão do direito de autor, sendo esses direito 
cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições a Prefeitura 
Municipal de Potim.  
  
  
9 - DA CESSÃO DE DIREITOS 
9.1 Ao inscrever-se para participar neste concurso, nos termos deste regulamento, o 
participante, estará automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo 
expresso e em caráter irrevogável e irretratável o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou 
encargo de seu nome e sua imagem, em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, ou em 
qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, 
cartazes, faixas e na Internet. 
  
10.DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A inscrição no concurso e a apresentação das fotografias implicam na plena 
aceitação, pelo concorrente, de todas as disposições deste regulamento. 
  
  
10.1.1 A Prefeitura reserva-se no direito de: 
   

a) A Prefeitura Municipal de Potim se reserva no direito de, a qualquer momento, 
alterar as condições deste concurso ou interrompê-la, sem necessidade de prévia 
comunicação, aviso ou notificação aos Participantes. 

  
b)  A Prefeitura Municipal de Potim se reserva o direito de proibir e/ou excluir 

qualquer foto que, a seu critério, estejam em desacordo com a moral, a lei, aos 
bons costumes, com a imagem da Prefeitura ou que não estiverem alinhadas a 
campanha e ao posicionamento da Prefeitura.  
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