
Regulamento  
 
Período: 02/01/2012 a 12/01/2012 
 
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: 02/01/2012 a 12/01/2012;  
    1.2. O concurso é válido apenas em território nacional. 

2 - Os interessados em participar deste concurso cultural deverão responder: “Por que 
a Anabela é o hit da estação?”. A resposta deve ser enviada para o e-mail 
comunicacao.lojavirtual@passarela.com.br; 
 
3 – Serão válidas somente as respostas enviadas até o dia 12/01/2012; 
 
4 - Os participantes podem enviar quantas respostas quiserem, dentro do prazo 
especificado. 
 
5 - Serão desclassificados os participantes que enviarem respostas com conteúdo 
considerado ofensivo ou impróprio; 
 
Premiação  
1 – Serão escolhidas cinco respostas vencedoras, cada uma ganhará um par do sapato 
Peep Toe de COURO Feminina Desmond Mj001 – 60907457. 
    1.1 – A numeração e a cor do sapato estão sujeitas a disponibilidade em estoque. 
 
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 das melhores respostas será 
avaliada por uma comissão julgadora do departamento de Marketing da Passarela 
Calçados; 
 
4 – Os vencedores serão contatados por e-mail ou telefone fornecido juntamente com 
o envio da 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. O prêmio 
é individual e intransferível; 
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6 – Fica sobre a responsabilidade da Passarela Calçados a entrega do prêmio no 
endereço fornecido pelos vencedores; 
 
7 – Os vencedores serão divulgados no dia 13/01/2012 no blog “Moda na Passarela”; 
 
 
Considerações Gerais  
1 - Os vencedores desde já autorizam o uso de seu nome e imagem para divulgação da 

conquista do prêmio por período indeterminado 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; 


