
 
Regulamento  
 
Período: 12/09/2011 a 18/09/2011  
 
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: 12/09/2011 a 
18/09/2011;  
2 - Os interessados em participar deste concurso cultural deverão responder como comentário 

no blog a pergunta "por que a West Coast completa o seu dia-a-dia?”. 

3 – As informações requeridas pela Passarela têm como objetivo somente a identificação do 

participante;  

4 - A Passarela Calçados manterá sigilosas as informações pessoais de todos os participantes;  
5 – É válida somente uma resposta por participante. Caso seja recebido mais de uma resposta 
no nome de um participante, vale a primeira enviada;  
 
Critérios para análise  
 
1 - Este concurso cultural tem como objetivo incentivar a criatividade dos usuários de Internet;  
2 - A avaliação das respostas será baseada nos seguintes critérios: fidelidade ao tema, 
criatividade, originalidade, ortografia, uso correto da linguagem, qualidade de conteúdo e 
obediência ao regulamento. A resposta deverá ser inédita e de autoria do participante;  
3 - Com base nos critérios de avaliação acima, a seleção da melhor resposta será avaliada por 
uma comissão julgadora da Passarela Calçados;  
 
Premiação  
1 – Os participantes estarão concorrendo, de acordo com a equipe classificada, a um par de 
sapatênis West Coast; 
1.1 – As duas melhores frases serão premiadas com o produto informado no artigo acima (1); 
1.2 – A numeração dos calçados é fixa, número 40. Devido a isso não haverá troca de 
numeração em momento algum; 
2 - Este concurso destina-se a analisar todas as respostas que forem enviadas durante um 
período de 12/09/2011 a 18/09/2011;  
3 – O vencedor será contatado pelo e-mail e pelo telefone enviados juntamente com a 
resposta;  
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 ou em outro 
produto;  
6 – Fica de responsabilidade da Passarela Calçados o envio do prêmio para o endereço de 
entrega fornecido pelo vencedor;  
7 – O vencedor será divulgado no dia 19/09/2011 no blog “Homem na Moda”;  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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 concurso, em todo o território 

brasileiro, seja por mídia impressa (revista, jornais, newsletter) ou internet 


