
 

Regulamento Concurso Cultural 
 
1 Disposições Gerais 
1.1 Esta é uma promoção gratuita e, portanto, não está sujeita a qualquer espécie de 
cobrança ou à necessidade de desembolso por parte dos participantes, nem vinculação 
destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 
1.2 Podem participar dessa promoção todas as pessoas físicas, residentes no Brasil, 
que sejam usuárias e acessarem o Facebook e cumprirem o disposto neste regulamento 
(todos os requisitos devem ser alcançados). 
1.3 Trata-se de uma promoção exclusiva para o Facebook. 
1.4 O início da promoção está vinculado à publicação da imagem promocional na página 
oficial do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido no Facebook. 
1.5 Os participantes que não cumprirem todas as condições citadas neste regulamento, 
serão desclassificados. 
1.6 A participação na promoção implicará em aceitação das condições e regulamento 
desta promoção, incluindo ceder voluntariamente seus dados pessoais. Os dados 
coletados poderão ser usados futuramente para qualquer tipo de comunicação feita 
pelos responsáveis pela promoção. Os responsáveis se comprometem a não vender ou 
repassar tais dados a terceiros. Caso o participante deseje não receber mais nenhum 
comunicado no futuro, poderá optar por ser excluído de nossa lista a qualquer momento. 
 
2 Sobre a participação 
2.1 Poderão participar dessa promoção qualquer pessoa física usuária do Facebook, 
residente no Brasil e ser maior de 18 anos; 
2.2 Para concorrer, o interessado deverá: 

 Curtir a página da Centro Xingó de Convivência com o Semiárido no 

Facebook (https://www.facebook.com/centroxingo); 

 Compartilhar (de forma pública) a publicação da promoção em seu mural do 

Facebook; 

 Participar do concurso cultural proposto: responder, de maneira criativa e 

pessoal, às perguntas: Por que você deve ser selecionado para participar? E 

como podemos trabalhar para criarmos um Semiárido mais próspero? 
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2.3 Não será contabilizada a participação de usuários do Facebook que compartilhem o 
post da promoção a partir de outras páginas ou perfis, que não sejam da própria página 
do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido. 
2.4 Os participantes podem compartilhar a publicação da promoção quantas vezes 
desejarem, mas isto não acarretará no acúmulo de chances de ser sorteado. 
2.5 Cada pessoa pode se inscrever somente uma única vez na promoção. 
2.6 A pessoa inscrita na promoção deve ser, obrigatoriamente, o dono do perfil do 
Facebook, não podendo ser feita a inscrição para terceiros interessados. 
Perfis fakes serão avaliados e desconsiderados. 
 
3 Sobre o período de participação, resultados e prazos 
3.1 O início da promoção é dia 20 de setembro de 2019, sexta-feira. 
3.2 O encerramento dessa promoção acontecerá no dia 20 de outubro de 2019, 
domingo, sendo que só serão contabilizados curtidas na página do Centro Xingó de 
Convivência com o Semiárido no Facebook e compartilhamentos públicos da publicação 
da promoção até essas datas. 
3.3 O resultado do sorteio será divulgado no dia 21 de outubro de 2019, segunda-feira, 
até às 18h, na página oficial do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido. O 
ganhador, por sua vez, será notificado por e-mail (quando este estiver visível no 
Facebook) ou por inbox no dia 22 de outubro de 2019 e terá até dois dias úteis para 
confirmar sua participação no 6º Seminário de Convivência com o Semiárido e 5º Curso 
Internacional de Convivência com o Semiárido e precisará entrar em contato para envio 
dos dados necessários. 
 
4 Sobre o prêmio 
4.1 O ganhador receberá inscrição completa no 6º Seminário de Convivência com o 
Semiárido e 5º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido, que se realizará 
entre os dias 28 e 29 de novembro de 2019, passagem aérea e hospedagem 
selecionados e informados pelo Centro Xingó de Convivência com o Semiárido / IABS - 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade.  
4.2 O prêmio não é reembolsável, em hipótese alguma, tampouco pode ser 
transformado em espécime (dinheiro). 
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4.3 O prêmio é único e intransferível (o ganhador deverá obrigatoriamente ser o 
participante do 6º Seminário de Convivência com o Semiárido e 5º Curso Internacional 
de Convivência com o Semiárido, não sendo possível transferência de qualquer deles 
para um terceiro). 
4.4 Caso o ganhador não confirme sua participação no período de três dias úteis após 
a notificação do resultado, o mesmo perderá o direito ao prêmio e um novo sorteio será 
realizado. 
4.5 O Centro Xingó de Convivência com o Semiárido e IABS - Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento e Sustentabilidade não se responsabilizam pelo não recebimento do 
e-mail ou inbox de notificação do ganhador, tampouco pela sua não visualização no 
tempo indicado no regulamento da promoção. 
 
5 Disposições finais 
5.1 Os participantes estão cientes e autorizam desde já a utilização de seus nomes e 
imagens que venham a ser feitas e/ou obtidas para fins de divulgação da promoção. 
5.2 O Centro Xingó de Convivência com o Semiárido reserva-se o direito de alterar 
qualquer item desta promoção, bem como interrompê-la, se for necessário, sem aviso 
prévio. 
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