
 
 
 

Regulamento 
Concurso Cultural “Por que ser camiliano faz a diferença?” 
 
 
Período: 26/10/2010 a 02/12/2010 
 
CLÁUSULA 1 – Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural, sem 
qualquer modalidade de sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou uso 
de qualquer bem, direito ou serviço, aberto ao público em geral, incluindo 
candidatos, alunos, ex-alunos e colaboradores do Centro Universitário São Camilo. 
 
CLÁUSULA 2 – Para participar do Concurso Cultural “Por que ser camiliano faz a 
diferença?”, o interessado deverá acessar o site www.saocamilo-sp.br a partir de 25 
de outubro de 2010, clicar no respectivo banner, responder à pergunta “Por que ser 
camiliano faz a diferença?” e preencher os campos com seus dados pessoais (nome 
completo, e-mail e telefone). 
 
CLÁUSULA 3 – As respostas poderão ser enviadas até as 23h59 do dia 2 de 
dezembro de 2010. 
 
CLÁUSULA 4 – Não serão aceitas respostas maliciosas, preconceituosas ou que não 
se refiram ao tema acima especificado. 
 
CLÁUSULA 5 – As respostas recebidas após a data acima estabelecida, ou que não 
vierem acompanhadas de todas as informações adicionais solicitadas, estarão 
automaticamente desclassificadas. 
 
CLÁUSULA 6 – Cada concorrente poderá participar com quantas respostas quiser. 
 
CLÁUSULA 7 – A escolha das duas respostas vencedoras do concurso será feita por 
uma comissão julgadora composta por membros do Departamento de Marketing do 
Centro Universitário São Camilo, que levará em conta os seguintes critérios: 
criatividade, adequação ao tema proposto e ortografia. A decisão dessa comissão 
será soberana e irrecorrível. Nenhum dos integrantes da comissão poderá participar 
do concurso. 
 
CLÁUSULA 8 – O interessado em participar do concurso declara, desde já, ser 
responsável pela autoria da resposta encaminhada e que a mesma não constitui 
plágio ou violação de quaisquer direitos de terceiros, ao mesmo tempo em que 
cede e transfere para o Centro Universitário São Camilo, sem quaisquer ônus para 
este e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre a 
mesma para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio 
ou técnica e na divulgação do resultado. 
 
CLÁUSULA 9 – Os dois autores das melhores respostas serão premiados conforme 
abaixo: 
- 1º lugar: um iPhone; 
- 2º lugar: um netbook. 



 
CLÁUSULA 10 – Após contato da equipe do Departamento de Marketing, os 
ganhadores deverão retirar os prêmios no Campus Pompeia 2 com um documento 
de identidade com foto. 
 
CLÁUSULA 11 – Em nenhuma hipótese os ganhadores poderão receber o valor dos 
prêmios em dinheiro ou trocar os prêmios. 
 
CLÁUSULA 12 – O resultado do concurso será divulgado a partir de 9 de dezembro 
de 2010, no site da instituição. 
 
CLÁUSULA 13 – Os vencedores do concurso autorizam o uso do seu nome nos 
materiais de divulgação do concurso e do resultado, sem ônus de espécie alguma 
para os seus organizadores. A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo 
quaisquer ônus aos participantes premiados. Os prêmios são pessoais e 
intransferíveis. Fica vedada a comercialização dos prêmios, bem como a sua 
conversão em moeda corrente. A entidade promotora não se responsabiliza por 
vícios e/ou defeitos apresentados pelos prêmios. 
 
CLÁUSULA 14 – Ao remeter suas respostas, os participantes estarão concordando 
tacitamente com todas as normas contidas no presente regulamento. 
 
CLÁUSULA 15 – Os casos omissos serão decididos pela comissão julgadora referida 
na Cláusula 7 deste regulamento. 
 
CLÁUSULA 16 – O prazo máximo para a retirada dos prêmios é de 90 dias, 
contados a partir da divulgação oficial dos resultados. 
 


