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 REGULAMENTO CONCURSO #MegaFeiraSóTemUma  Promotora: ACIA- Associação Comercial e Empresarial de Arapongas PR – ACIA Endereço: Praça Dr. Júlio Junqueira, 88 – Arapongas PR. CEP 86.701-901. CNPJ: 77.249.944/0001-21  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS  1. Objetivo geral Fortalecer economicamente a MegaFeira Queima de Estoque de Arapongas, a maior feira queima de estoque do Paraná, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia).  2. Objetivos específicos  
 Condicionar o envolvimento dos consumidores com a MegaFeira Queima de Estoque de Arapongas;  
 Promover o desenvolvimento socioeconômico;  
 Transformar os consumidores efetivamente em porta-vozes da MegaFeira Queima de Estoque de Arapongas, persuadindo os seus amigos e colegas a visitarem a 19ª edição do evento.   3. Justificativa  Pesquisa realizada pelo curso de Administração da Universidade Pitágoras Unopar de Arapongas, na MegaFeira 2016, constatou que 22% do público visita o evento motivado pela indicação dos amigos. Essa é a segunda mais eficiente forma de persuasão – atrás apenas de comerciais nas redes abertas de Televisão. Porta-vozes natos da Queima de Estoque, estimamos que o boca a boca dos consumidores possa ser tremendamente impulsionado por um concurso que recompense os melhores propagandistas.   4. Regulamento do Concurso #MegaFeiraSóTemUma  O concurso #MegaFeiraSóTemUma vai premiar, com 01(um) vale-compra MegaFeira de R$ 200 (duzentos reais) cada, os 10 (dez) melhores vídeos postados  pelos  consumidores na página da Queima de Estoque no Facebook (www.facebook.com/megafeiraqueimadeestoque), respeitando os seguintes critérios:   a) Que se atenha ao tema do concurso, ou seja, que no vídeo postado o consumidor deixe claro por que, na sua opinião, #MegaFeiraSóTemUma;  b) Que o consumidor marque, no mínimo, 10 (dez) amigos na postagem;   c) Que o vídeo seja postado com a seguinte Hashtag: #MegaFeiraSóTemUma;  
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d) Que a mensagem seja essencialmente promotora da MegaFeira Queima de Estoque da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), sem denegrir a imagem de eventos similares realizados por outras instituições;  e) Que o vídeo tenha no mínimo 10 (dez) segundos. E não exceda 45 (quarenta e cinco) segundos;  
5. Período para participação Os consumidores poderão postar seus vídeos de 15 de maio de 2017 a 07 de junho de 2017.   6. Circunscrição O concurso se circunscreve à MegaFeira Queima de Estoque, sediada no município de Arapongas. . 7. Maioridade para participação Só está apto a receber a premiação o consumidor que comprovar mediante documentos, durante a entrega, idade superior a 18 anos.   8. Forma de divulgação do concurso O concurso #MegaFeiraSóTemUma terá sua divulgação oficial pelas redes sociais, nas páginas da MegaFeira Queima de Estoque (www.facebook.com/megafeiraqueimadeestoque)  e Acia Arapongas (https://www.facebook.com/aciaarapongaspr) e também pelo site da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (http://www.acia.org.br).   9. Formas de participação Os consumidores poderão postar seus vídeos (feitos pelo celular, câmeras, filmadoras, tablets ou qualquer outro equipamento com a função gravação de vídeo) entre 00h00min de 15 de maio de 2017 e 23h59min de 07 de junho de 2017. Os vídeos postados fora deste prazo serão desconsiderados. O consumidor poderá postar quantos vídeos quiser, desde que não repita as pessoas marcadas.   10. Regras para participação Num vídeo de 10 segundos a 45 segundos, o consumidor deverá contar a sua experiência nas edições anteriores da Queima de Estoque de Arapongas ou suas expectativas com relação à MegaFeira 2017, realizada de 14 a 18 de junho, no Pavilhão de Exposições Expoara (BR 369, Km 181; Rua Guaratinga, 4455 – Arapongas, Paraná).  a) Prioritariamente será ressaltado o motivo: #MegaFeiraSóTemUma.    b) O consumidor postará o vídeo na página da MegaFeira Queima de Estoque no Facebook (www.facebook.com/megafeiraqueimadeestoque)  com a hashtag #MegaFeiraSóTemUma, marcando, no mínimo 10 (dez) amigos.   c) Período para postagem do vídeo: Entre 00h00min de 15 de maio de 2017 e 23h59min de 07 de junho.  
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d) Página do Facebook para postagem do vídeo: www.facebook.com/megafeiraqueimadeestoque.  11. Comissão Avaliadora Composta pela diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), ou com membros indicados por ela, a Comissão Avaliadora se reúne no dia 09 de junho para avaliar os vídeos e definir os dez (10) vencedores do Concurso. Sua análise será subjetiva, baseada no refinamento estético de cada membro. Mas a Comissão considerará os seguintes critérios: 
 CRIATIVIDADE  
 ORIGINALIDADE   Gravações e edições profissionais e efeitos audiovisuais não serão abonadores nem desabonadores para análise da Comissão Avaliadora. O que conta mesmo é a criatividade, a originalidade da mensagem.  12. Casos que levam a exclusão sumária do participante: a) Vídeo postado fora do prazo;  b) Vídeo que não esteja postado na página da MegaFeira no Facebook (www.facebook.com/megafeiraqueimadeestoque)  c) Vídeo com menos de 10 segundos e mais de 45 segundos de duração;  d) Vídeo com marcação inferior a 10 amigos;  e) Vídeo postado sem a hashtag #MegaFeiraSóTemUma ou com a hashtag escrita de maneira incorreta ou incompleta.  Observação: a inobservância de letras maiúsculas e minúsculas na Hashtag não exclui o participante.  
f) Vídeos com calúnias e ofensas e MegaFeira Queima de Estoque de Arapongas, à Associação Comercial e Empresarial de Arapongas ou a terceiros.  
13. Data para reunião da comissão avaliadora e divulgação dos campeões.    A Comissão Avaliadora, composta por 03 (três) membros da - ou indicados pela - Acia (e que não sejam parentes até terceiro grau dos concorrentes), se reunirá às 09h00 do dia 09 de junho de 2017, na sede da entidade - edifício Palácio da Indústria e Comércio, 1º andar - e definirá, segundos os critérios acima, os 10 (dez) ganhadores, divulgando os seus nomes.  14. Premiação Exclusivamente aos donos dos 10 (dez) vídeos vencedores: 01 (UM) VALE-COMPRA MEGAFEIRA DE R$ 200 (DUZENTOS REAIS) PARA CADA.   

Quantidade Descrição Completa Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
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10 Vale-compra de R$ 200 (duzentos reais)  Vale-compra de R$ 200,00  (duzentos reais), fracionado em vales de R$ 100, totalizando 02 (dois) vales-compra de R$ 100,00, que poderão ser trocados por produtos de livre escolha do ganhador na MegaFeira Queima de Estoque 2017, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) 

R$ 200,00 R$ 2.0000,00 

Valor total dos 10 prêmios: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
 15. Endereço completo do local de entrega dos prêmios Os prêmios serão entregues na sede da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Praça Dr. Júlio Junqueira, 88. Centro. Arapongas/PR) no prazo no máximo de uma semana (07 dias corridos), a contar da data da apuração, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso o contemplado resida em outro município.   16. Utilização do prêmio O prêmio poderá ser usado pelo ganhador exclusivamente na MegaFeira Queima de Estoque de Arapongas 2017, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), de 14 a 18 de junho, no Pavilhão de Exposições Expoara (R. Guaratinga, 4455 - Parque Industrial II, Arapongas - PR, 86703-010), conforme os seguintes horários de funcionamento:  14/06: 19h às 22h                        15/06 : 10h às 22h  16/06 : 14h às 22h                      17/06 : 10h às 22h 18/06 : 10h às 20h   17. Utilização da imagem dos participantes No momento em que posta o vídeo, o consumidor cede total direito de uso de sua imagem, para fins de divulgação do concurso, pelo prazo de 365 dias.   18. Anuência A postagem do vídeo implica total e absoluta concordância com os termos expostos.   19. Característica dos prêmios É PROIBIDA A VENDA OU TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO DOS PRÊMIOS. SUA CADUCIDADE OCORRE IMEDIATAMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA MEGAFEIRA 2017, OU SEJA: ÀS 20H00MIN 
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DO DIA 18 DE JUNHO DE 2017. ENTÃO, O VALOR DO PRÊMIO SERÁ CONVERTIDO EM DINHEIRO E DEPOSITADO NA CONTA DO TESOURO NACIONAL.  20. A promotora se compromete a seguir os termos de uso da mídia social utilizada;  21. A empresa promotora garante a integridade e disponibilidade dos dados cadastrais e materiais produzidos pelos participantes, com segurança, fora do ambiente da mídia social utilizada;  22. A empresa promotora garante contingência eficaz que assegure a continuidade da promoção até seu término, sem prejuízos aos participantes, por qualquer motivo;  
23. A promoção é de inteira responsabilidade da promotora, sem qualquer envolvimento ou participação da mídia social utilizada;  24. O participante reconhece e concorda que os dados e materiais publicados diretamente na mídia social utilizada estarão sujeitos às interações da referida mídia, inclusive por outros usuários;  25. O participante será desclassificado sempre que desobedecer às determinações deste regulamento ou utilizar meios mecânicos, robóticos ou fraudulentos para interferir no resultado da promoção.  26. Casos omissos Os casos omissos serão decididos por Comissão composta pela Acia exclusivamente para esse fim.   27. Fica eleita a Comarca de Arapongas para eventuais processos judiciais.  28. Descrição dos prêmios 

Quantidade Descrição Completa Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 
10 Vale-compra de R$ 200 (duzentos reais)  Vale-compra de R$ 200,00 (duzentos reais), fracionado em vales de R$ 100, totalizando 02 (dois) vales-compra de R$ 100,00, que poderão ser trocados por produtos de livre escolha do ganhador na MegaFeira Queima de Estoque 2017, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) 

R$ 200,00 R$ 2.0000,00 
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Valor total dos 10 prêmios: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
 Certificado Caixa Econômica Federal nº: 3-0340/2017 


