REGULAMENTO
CONCURSO CULTURAL DIA DAS CRIANÇAS 2017

1. O QUE É
Concurso Cultural para comemorar o Dia das Crianças, em que os
colaboradores do GNDI irão incentivar seu filho (a), enteado (a),
neto (a) ou sobrinho (a) a enviar um desenho com o tema
“Imaginando eu e minha família nas férias dos sonhos”. Os
desenhos mais bonitos, criativos e originais, de acordo com a faixa
etária descrita no regulamento, serão premiados com um valecompras de R$1,000,00 (um mil reais) na Ri Happy Brinquedos. Um
comitê julgador, criado especialmente para o concurso, elegerá os 8
melhores desenhos.

2. QUEM PODE PARTICIPAR
Colaboradores CLT e estagiários, exceto cargos de liderança
(Coordenação, Gerência e Diretoria), de todas as Unidades de
Negócio do GNDI, que tenham filhos, enteados, netos ou sobrinhos
de até 12 anos de idade.

3. CRITÉRIO DE ESCOLHA
Os melhores desenhos de cada faixa etária serão julgados
seguindo o critério abaixo:
A) Criatividade;
B) Originalidade;
C) Autoria da própria criança.

4. COMITÊ DE VOTAÇÃO
Será formado um Comitê de votação que escolherão os desenhos,
de acordo com os critérios estipulados acima.
Importante: os desenhos serão disponibilizados sem que os
votantes saibam a quem pertence a inscrição.

5. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Para participar do concurso cultural, basta se inscrever pela Intranet
GNDI: http://intranet.gndi.com.br/ e enviar o desenho digitalizado.
O envio do desenho pode ser feito de duas formas:
1- Digitalizado por scanner e enviado pela Intranet GNDI.
2- Tirar uma foto legível do desenho por celular e enviar pela
Intranet GNDI.
Importante: Não serão aceitos desenhos físicos enviados por
malote,
motoboy,
correio
ou
entregues
pessoalmente.
Caso a foto do desenho não esteja com qualidade suficiente para
ser avaliado, o participante será desclassificado.
As inscrições que não seguirem os critérios estipulados nos itens 2,
3 e 5 serão automaticamente desclassificadas e eliminadas.

6. PRAZO
O período de inscrição para participar do concurso cultural será de
11/09 a 29/09 e as apurações dos vencedores acontecerão entre
02/10 e 06/10.
Os vencedores serão anunciados pelos canais de comunicação
interna entre os dias 09/10 a 11/10.
A entrega da premiação será combinada posteriormente entre a
Área de Marketing e os vencedores, logo após o Dia das Crianças.

7. PREMIAÇÃO
Os 8 desenhos mais criativos e originais, ganharão um valecompras de R$ 1.000,00 (um mil reais) na loja de brinquedos RiHappy.
Abaixo, seguem as faixas etárias e as quantidades de crianças que
serão premiadas.
Categoria 1: 0 a 4 anos (2 crianças premiadas)
Categoria 2: 5 a 8 anos (3 crianças premiadas)
Categoria 3: 9 a 12 anos (3 crianças premiadas)

8. DIVULGAÇÃO
Os vencedores serão anunciados pelos canais de comunicação
interna da empresa (e-mail, TV Corporativa, mural, Intranet GNDI e
totem).
O Grupo NotreDame Intermédica se reserva ao direito de divulgar e
repercutir os nomes e imagens dos colaboradores, bem como suas
respectivas fotos e desenhos.
Ao se inscrever no concurso, as participantes cederão e transferirão
ao Grupo NotreDame Intermédica, gratuitamente, em caráter
definitivo, irrevogável e irretratável, todos os direitos de natureza
patrimonial sobre as Obras, bem como toda e qualquer exploração
editorial, industrial e comercial, envolvendo aplicações diretas e
indiretas, processos de reprodução, reimpressão e/ou divulgação.
Todas os desenhos enviados serão de propriedade do Grupo
NotreDame Intermédica, a qual terá plenos direitos de utilização –
pelo que os participantes concordam, tacitamente.
O envio da solicitação de inscrição para o e-mail indicado neste
regulamento confirma o aceite do participante em todos os itens
aqui expostos.

9. DÚVIDAS
Em caso de dúvidas e/ou informações, procure a Área de Marketing
pelo telefone (11) 3155-6398, falar com Laryssa.

