
Regulamento  
 
Período: 18/08/2011 a 22/08/2011  
 
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: 18/08/2011 a 22/08/2011;  
2 - Os interessados em participar deste concurso cultural deverão responder a frase “O 
que desperta o espírito cigano em você?” e enviar junto com o seu nome, cidade, 
telefone para contato e numeração do calçado para o e-mail 
comunicacao.lojavirtual@passarela.com.br;  
3 – As informações requeridas pela Passarela têm como objetivo somente a 
identificação do participante;  
4 - A Passarela Calçados manterá em sigilo as informações pessoais de todos os 
participantes;  
5 – Serão válidas somente as respostas enviadas no e-mail citado até o dia 
22/08/2011; 
 
Critérios para análise  
1 - Este concurso cultural tem como objetivo incentivar a criatividade dos usuários de 
Internet;  
2 – A seleção das respostas será realizada por uma comissão julgadora da Passarela 
Calçados;  
3 - A avaliação das respostas será baseada na criatividade e na qualidade de conteúdo; 
4 - Em caso de respostas de conteúdo similar ou empate, o critério do desempate será 
a ortografia. Caso as respostas estejam ortograficamente corretas, prevalecerá a data 
mais antiga do envio; 
 
Premiação  
1 – Será escolhido 1 (um) vencedor, que ganhará uma Sandália Grendha Shakira 
Cigana Latina na cor Verde e uma bolsinha exclusiva da Grendene; 
2 – O vencedor será contatado pelo e-mail e pelo telefone enviados juntamente com a 
resposta;  
3 – A responsabilidade da Passarela Calçados perante o participante contemplado 
encerra-se no momento da entrega do prêmio; 
4 - O prêmio não poderá ser convertido, total ou parcialmente, em dinheiro ou em 
outro produto;  
5 – Fica sobre a responsabilidade da Passarela Calçados o envio do prêmio para o 
endereço de entrega fornecido pelo vencedor; 
6 – O vencedor será divulgado no dia 23/08/2011 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 

mailto:comunicacao.lojavirtual@passarela.com.br


concurso, em todo o território brasileiro, seja por mídia impressa (revista, jornais, 

newsletter) ou internet; 


