REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL
“Dia dos Namorados Ibyte”
Atualizado em 18 de Maio de 2012

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1 Este concurso tem caráter exclusivamente cultural e não implica qualquer
modalidade de pagamento por parte dos participantes, não sendo, portanto,
necessária à aquisição de nenhum produto, bem ou serviço, de acordo com o artigo 3º,
item II, da Lei 5768/71 e com o artigo 30 do Decreto‐Lei 70.951/72.
1.2 O “Dia dos Namorados Ibyte” é um concurso cultural que será realizado no período
de 22 de Maio a 4 de Junho.
2. PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO
2.1 Podem participar do concurso todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas nos
estados brasileiros do Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que estejam
devidamente inscritas nos termos do presente regulamento.

2.2 Só poderão participar maiores de 16 (dezesseis) anos, portadores de documento
de identidade (RG).
2.3 O atendimento ao acima disposto será de inteira responsabilidade da comissão
organizadora do concurso, que automaticamente desclassificará os nomes de
participantes impedidos mediante a verificação do documento de identidade (RG).
3. MECÂNICA DO CONCURSO
3.1 O concurso terá início no dia 22 de Maio de 2012 às 13h e o encerramento será no
dia 4 de Junho às 13h.
3.2 O participante deverá enviar uma fotografia bem criativa com o namorado(a) e a
mesma deverá conter o nome “Ibyte” em algum local da foto. Pode ser a logo da
empresa, tirar foto em alguma loja (mostrando a logo), desenhada no papel, o que vale
é usar a criatividade.
- O participante deve enviar a foto para o e-mail redessociais@ibyte.com.br, junto com
a URL do seu perfil.
- A foto deve ser colocada no “Mural de fotos” do participante do Facebook.
- O casal deve curtir a Fan Page da Ibyte (facebook.com/lojaibyte).

3.3 Cada “Kit Dia dos Namorado Ibyte” contém 1 porta retrato digital + 1 pendrive 4GB
(cada).
3.4 A foto mais compartilhada e curtida no Facebook, ganha um “Kit Intel – Ibyte”.
- Cada “Kit Intel – Ibyte” vem com pendrive, agenda, ecobag, porta documento, etc.

4. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO CONCURSO
4.1 Os cinco participantes com as fotos mais criativas ganharam um Kit do Concurso
cada (cada Kit conta com um porta retrato virtual e um pendrive de 4GB). É só 1 kit por
foto e não um pra cada par do casal.
4.2 Serão automaticamente desclassificados os usuários que não curtirem a fan page
da Ibyte (facebook.com/lojaibyte), não marcarem a Fan Page da Ibyte na foto e/ou não
morarem nos estados participantes da promoção (Maranhão, Ceará, Piauí e Rio
Grande do Norte).
4.3 As fotos mais criativas ganharão o “Kit Dia dos Namorados Ibyte” e a foto mais
compartilhada e curtida ganhará o “Kit Intel – Ibyte”.

5. PREMIAÇÃO
5.1 Os prêmios serão cinco Kits do Dia dos Namorados. Cada Kit conta com um porta
retrato virtual e um pendrive de 4GB.
5.2 O resultado será divulgado a partir das 17h no dia 12 de Junho.
5.4 A comissão organizadora entrará em contato com os vencedores por mensagem
através do Facebook, e-mail e/ou pelo telefone de contato enviado pelo participante.
5.5 Para os ganhadores residentes em qualquer outra cidade que não seja Fortaleza, os
prêmios serão enviados pelos correios.
5.6 A Ibyte não se responsabiliza pelo ressarcimento caso haja dano, extravio ou atraso
na entrega dos prêmios pelos Correios.
5.7 O prêmio não poderá ser trocados nem substituído por dinheiro.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 O participante declara ter lido e estar de acordo com o presente regulamento do
concurso e de suas condições, que estão à disposição no endereço eletrônico
http://www.descomplick.blog.br/concurso-cultural-dia-dos-namorados-2012
6.2 A Ibyte reserva‐se ao direito de alterar quaisquer partes deste regulamento a
qualquer momento, caso julgue necessário.

Fortaleza, 18 de Maio de 2012

