
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL DIA DAS CRIANÇAS 2014  

 

1.     ÂMBITO DO CONCURSO 

 

O Concurso Cultural Dia das Crianças 2014 será realizado pelo Instituto SEBRAE de 

Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA. O concurso tem caráter exclusivamente 

cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento. O concurso é aberto 

aos filhos, filhas, netos, netas e menores sob guarda judicial dos Participantes e 

Assistidos do Plano SEBRAEPREV com até 12 anos. 

 

2.     TEMA 

 

2.1  O tema do concurso é “Poupando para o meu futuro”, no qual a ideia é 

apresentar à criança como a economia é importante e pode  gerar resultados 

satisfatórios, não só no futuro, mas em todas as etapas da vida. 

 

2.2 O concurso não tem como objetivo premiar o desenho mais bonito. O SEBRAE 

PREVIDÊNCIA entende que o concurso é uma forma divertida de reunir a família 

em torno de um assunto que deve ser conversado com as crianças, independente 

da idade.  

 

3.     DO MATERIAL 

 

3.1  Enviar um desenho (digitalizado) sobre o tema descrito no item 2. As crianças 

podem receber orientações dos seus responsáveis legais, e dependendo da 

idade, os pais podem ajudar ou fazer o desenho.  

 

3.2  A criança não pode concorrer com mais de um desenho. Enviar, além do 

desenho, o nome completo e data de nascimento da criança, o nome do 

responsável legal e contato telefônico.  

 

3.3 Os desenhos inscritos no concurso deverão fazer referencia ao tema descrito 

no item 2. O SEBRAE PREVIDÊNCIA se reserva o direito de não aceitar a 

inscrição de desenhos que fujam ao propósito do concurso ou que não estejam 

com os dados corretamente preenchidos. 

 

4.     PERÍODO DE ENVIO 

 

4.1   O envio do material constante no item 3 deve ser feito por meio do endereço 

eletrônico comunicacao@sebraeprev.com.br, com o assunto Concurso Dia das 

Crianças 2014. 

mailto:comunicacao@sebraeprev.com.br


4.2   O prazo para o envio termina no dia 04 de outubro, às 18h, horário de Brasília. 

A criança só estará concorrendo após confirmação de recebimento do 

material, por parte do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

 

5.     DO DIREITO DE USO 

 

5.1 O envio do material constante no item 3 deste Regulamento autoriza o SEBRAE     

PREVIDÊNCIA  a utilizá-lo, quando necessário, por tempo indeterminado, em todos 

os seus canais de comunicação.  

 

6.     VOTAÇÃO 

 

6.1 Todos os desenhos, desde que obedeçam às regras deste Regulamento, serão 
divulgados no perfil do Facebook https://www.facebook.com/sebrae.previdencia, no 
dia 06 de outubro de 2014. 

 

6.2 Os desenhos serão publicados no álbum  Concurso Cultural Dia das Crianças 
2014. Os desenhos serão identificados com o nome do Participante, nome do filho 
e  Patrocinadora. 

6.3  Os 3 (três) vencedores serão aqueles que receberem o maior número de 
“curtidas” até o dia 13 de outubro, no desenho enviado para o referido concurso. 

 
6.4  As “curtidas”  devem ser feitas no álbum original, compartilhamentos e 
comentários não serão considerados. 

6.5  O álbum Concurso Cultural Dia das Crianças 2014 ficará configurado 
como Somente eu para apuração das “curtidas” (votos), a partir de 11h,  do dia 13 
de outubro. Caso necessário, esse período pode sofrer alteração sem aviso prévio. 
Após liberação do álbum para visualização do público, as demais “curtidas” serão 
desconsideradas. 

 

7.     DO RESULTADO 

 

7.1 O resultado oficial será divulgado nos canais de comunicação do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, no dia 14 de outubro.  

 

7.2 Caso o Participante vencedor tenha infringido alguma das condições 

estabelecidas neste Regulamento ou tenha declarado alguma informação 

inverídica, será desclassificado e será declarado vencedor aquele que estiver 

classificado na posição imediatamente seguinte a ele. 

 

 

https://www.facebook.com/sebrae.previdencia


8.     DOS PRÊMIOS  

 

1º Lugar – Tablet Samsung Galaxy Tab 3 

2º Lugar – Banco Imobiliário 

3º Lugar – Cofre 

 

9.     DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Cada Participante ou Assistido poderá inscrever apenas um (1) desenho por 

filho ou neto. 

 

9.2 A inscrição no concurso e a apresentação dos desenhos implicam na plena 

aceitação, pelo concorrente, de todas as disposições deste regulamento. 

 

9.3 Os vencedores serão comunicados por e-mail ou telefone, diretamente pela 

organização do concurso. Todos os Participantes e Assistidos do concurso 

asseguram desde já que são os detentores dos direitos autorais patrimoniais 

pertinentes à sua respectiva obra, bem como permitem o uso de suas obras pelo 

SEBRAE PREVIDÊNCIA para a divulgação, nas mídias eletrônicas e impressas. 

 

9.4 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA. A decisão é soberana não sendo admitido recurso. Outras 

informações, por e-mail: comunicacao@sebraeprev.com.br.  

 

 

 

Brasília, 22 de setembro de 2014. 
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