Concurso cultural

60 anos da Sociedade Educacional
Monteiro Lobato
Participações até dia 28/11/2018, às 10h.
Para comemorar os 60 anos da Sociedade Educacional Monteiro Lobato, convidamos nossos
alunos, ex-alunos e ex-funcionários a gravarem e publicarem em suas redes sociais um vídeo
contando quais são suas memórias mais marcantes no Monteiro.
DA PARTICIPAÇÃO:


Para participar, é imprescindível postar o vídeo em modo público na timeline do
Facebook ou Instagram incluindo a hashtag #vidasdomonteiro



Serão considerados os vencedores os donos dos perfis dos 3 (três) vídeos escolhidos
pela nossa comissão julgadora.



Para fins de direitos autorais e uso de imagem, os donos dos perfis são
responsáveis por garantir que possuem autorização das pessoas que aparecem
ou registraram a imagem para uso.

REGULAMENTO:
Para que seu vídeo possa concorrer aos prêmios e a divulgação em nossas redes sociais, é
preciso que esteja de acordo com todos os itens abaixo:


A duração do vídeo deve ser de 30 segundos a, no máximo, 1 minuto.



Apenas serão considerados os vídeos nos quais o conteúdo explanado seja:
minhas memórias favoritas no Monteiro.



Vídeos com palavras de baixo calão serão automaticamente desqualificados.



Vídeos com imagens que remetam à violência, sexo ou drogas também serão
desqualificados.



Apenas serão considerados para análise os vídeos postados entre o dia 15
de outubro de 2018 até o dia 28 de novembro de 2018, às 10h.

DISPOSIÇÕES GERAIS:


Ao postar o vídeo com a hashtag #vidasdomonteiro os participantes autorizam
automaticamente a divulgação do vídeo, de seu nome e de sua imagem.



Os participantes declaram possuir todas as autorizações necessárias para permitir
a inserção e veiculação das imagens.



Cada participante poderá participar com quantos vídeos desejar. Qualquer
situação de plágio/uso indevido de imagem remeterá à desclassificação.



Premiação: serão escolhidos três vencedores do concurso. O prêmio para o primeiro
colocado será uma bolsa de estudos integral de um semestre para uso exclusivo em
2019/1. O segundo colocado terá uma bolsa de 75% e o terceiro, de 50%, também
válida um semestre, em 2019/1. A modalidade a ser cursada poderá ser escolhida
pelos vencedores entre as opções: graduação, pós-graduação, curso de extensão e
Educação de Jovens e Adultos. O prêmio poderá ser utilizado pelo dono do perfil que
realizou a publicação ou por uma pessoa a quem ele indicar. O prêmio não poderá ser
substituído por dinheiro ou qualquer outro tipo de premiação.



As publicações vencedoras serão divulgadas no dia 11/12 até às 17h nas redes
sociais do Monteiro Lobato.



Para receber a premiação, o (a) vencedor (a) deve responder ao contato que será
realizado pelo Monteiro informando seu nome completo, telefone, endereço e curso
escolhido.



Dúvidas não previstas neste regulamento manifestadas pelos participantes
deverão ser enviadas para o e-mail: memorias@monteirolobato.com.br e serão
avaliadas pela comissão julgadora, cuja decisão será informada diretamente aos
mesmos. A participação na promoção implica em total ciência e aceitação deste
regulamento.

