
Regulamento 
  
Período: 05/12/2011 a 08/12/2011  
 
Dos Participantes  
1 - Este é um concurso promovido pela empresa Passarela Calçados Ltda de caráter 
cultural, não havendo vínculo ou subordinação à aquisição de qualquer produto ou uso de 
serviço ou pagamento adicional pelos participantes na Passarela Calçados. O concurso 
cultural está atrelado à participação dos usuários de Internet.  
Prazo do concurso: 05/12/2011 a 08/12/2011;  
1.2. O concurso é válido apenas em território nacional.  
 
2 - Os interessados em participar deste concurso cultural deverão publicar a frase no seu 
perfil no twitter “Eu quero a Espadrille de Glitter da @passarela1! http://kingo.to/UV5”.  
 
3 – Serão válidas somente os tweet’s publicados até às 15 horas do dia 08/12/2011; 
  
4 - Os participantes podem twittar quantas vezes quiserem, lembrando que o que conta 
para participar do sorteio é o link http://kingo.to/UV5 (disponibilizado pelo site 
sorteie.me);  
 
5 - Serão desclassificados os participantes que publicarem conteúdo considerado ofensivo 
ou impróprio;  
 
Premiação  
1 – Será escolhido somente um perfil vencedor, sorteado pelo site sorteie.me, de modo 
aleatório e que ganhará uma Sandália Anabela Desmond 60907985, na cor preta, 
numeração 37.  
 
3 – O vencedor será contatado pelo perfil do twitter sorteado por meio de DM (direct 
message);  
 
4 – A responsabilidade da Passarela Calçados perante o participante contemplado encerra-
se no momento da entrega do prêmio;  
 
5 - O prêmio não poderá ser convertido, total ou parcialmente, em dinheiro. O prêmio é 
individual e intransferível;  
 
6 – Fica sobre a responsabilidade da Passarela Calçados a entrega do prêmio no endereço 
fornecido pelo vencedor;  
 
7 – O vencedor será divulgado no dia 08/12/2011 no blog “Moda na Passarela”;  
 
Considerações Gerais  
1 - O vencedor desde já autoriza o uso de seu nome e imagem para divulgação da 
conquista do prêmio pelo período de até um ano após o encerramento deste  

http://kingo.to/UV5


concurso, em todo o território brasileiro, seja por mídia impressa (revista, jornais, 
newsletter) ou internet;  
2 - Eventuais dúvidas e questionamentos não previstos neste regulamento serão julgados 

pela equipe de marketing da Passarela, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis; 


