
Regulamento - Período: 24/10/2011 a 30/10/2011  
 
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: 24/10/2011 a 30/10/2011;  
1.2. O concurso é válido apenas em território nacional. 

2 - Os interessados em participar deste concurso cultural deverão enviar suas fotos 
vestindo um look (não é obrigatório o uso de produtos Passarela) para o e-mail 
comunicacao.lojavirtual@passarela.com.br; 
3 – É obrigatório o envio de telefone para contato, endereço e nº do calçado 
juntamente com a foto; 
4 – Serão válidas somente as fotos enviadas até o dia 30/10/2011; 
 
Premiação  
1 – Será escolhida somente uma foto vencedora, que ganhará um Peep Toe Lara Costa 
1384942 - 60907939 - Pto/amarelo.  
1.2. A numeração do calçado vai do nº 33 ao 39. 
2 - A seleção da melhor foto será realizada e avaliada por uma comissão julgadora da 
área de marketing da Passarela Calçados; 
3 – O vencedor será contatado por e-mail ou telefone fornecido juntamente com o 
envio da foto; 
4 - Serão desclassificadas as participações de conteúdo ofensivo, calunioso, 
difamatório, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade, com conteúdo 
que possa ser interpretado como de caráter preconceituoso ou discriminatório a 
pessoa ou grupo de pessoas, conteúdo obsceno ou pornográfico. 
5 – A responsabilidade da Passarela Calçados perante o participante contemplado 
encerra-se no momento da entrega do prêmio; 
6 - O prêmio não poderá ser convertido, total ou parcialmente, em dinheiro ou em 
outro produto;  
7 – Fica sobre a responsabilidade da Passarela Calçados o envio do prêmio para o 
endereço de entrega fornecido pelo vencedor; 
8 – O vencedor será divulgado no dia 31/10/2011 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 

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

newsletter) ou internet; 

2 - Este concurso tem caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de 

sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito 

ou serviço, nos termos da Lei n.º 5.768/71, Art. 3º, regulamentada pelo Decreto nº 

70.951/72, Art. 30, aberto a todos os interessados. 
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