REGULAMENTO
CONCURSO CULTURAL - MÚSICA 50 ANOS GNDI

1. O QUE É
Concurso Cultural para celebrar o aniversário de 50 anos do Grupo
NotreDame Intermédica, em que os colaboradores do GNDI serão
incentivados a enviar um vídeo de até 1 minuto, usando como base
a música comemorativa dos 50 anos, em que os próprios
colaboradores cantam, tocam ou dançam a música, ou ainda, fazem
alguma atividade/performance relacionada a canção.
IMPORTANTE: Cada inscrição aceita entre 1 e 5 colaboradores.
Inscrições com mais de 6 colaboradores serão descartadas.
Um Comitê Julgador, criado especialmente para o concurso,
elegerá os 3 vídeos mais criativos, e cada um dos colaboradores
inscritos no vídeo vencedor será premiados com um vale-compras
da Lojas Tokstok no valor de R$1.000,00. Além disso, os
integrantes do vídeo vencedor poderão se apresentar na festa de
final de ano da empresa, realizada em São Paulo, no mês de
dezembro.

2. QUEM PODE PARTICIPAR
Colaboradores CLT e estagiários, exceto os que ocupem cargos de
liderança (coordenadores, gerentes, diretores e vice-presidentes),
de todas as Unidades de Negócio do GNDI.

3. CRITÉRIO DE ESCOLHA
Os melhores vídeos serão escolhidos seguindo o critério abaixo:
A) Adequação ao tema do concurso;
B) Utilização da música dos 50 anos do GNDI como base;
C) Criatividade e originalidade do vídeo.

4. COMITÊ DE VOTAÇÃO

Será formado um Comitê de Votação, composto por membros do
Comitê de RH e outros gestores designados pelo RH, que
escolherão os vídeos, de acordo com os critérios estipulados acima.

5. PRAZO DE INSCRIÇÃO
O período de inscrição para participar do concurso cultural será de
21 de maio a 20 de julho de 2018.
Os 3 vídeos vencedores serão anunciados pelos canais de
comunicação interna do GNDI na 1ª semana de agosto.

6. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Para participar do concurso cultural, basta enviar um e-mail para
suporte.comunicacao@intermedica.com.br.
O vídeo deve estar anexo ou disponibilizado através de link externo
(Dropbox, OneDrive, Wetransfer e afins).
Além de enviar os dados abaixo:
NOME
COMPLETO
OU
NOMES
COMPLETOS
DOS
INTEGRANTES DO VÍDEO (limitado a 5 pessoas por inscrição)
CARGO(S)
UNIDADES/SETORES
NÚMEROS DE MATRICULAS
TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO
AUTORIZAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM ANEXA A ESTE
REGULAMENTO
As inscrições que não seguirem os critérios estipulados nos itens 2,
3 e 5 serão automaticamente desclassificadas e eliminadas.

7. PREMIAÇÃO
Cada integrante dos 3 vídeos vencedores terão direito a um
vale-compras de R$1.000,00 nas Lojas Tokstok (limitado a 5
integrantes por inscrição), além do mais votado poder se

apresentar na festa de final de ano da empresa, realizada em
São Paulo, no mês de dezembro.

8. DIVULGAÇÃO
Os vencedores serão anunciadas pelos canais de comunicação
interna da empresa (e-mail, TV corporativa, mural, Intranet e totem).
O Grupo NotreDame Intermédica se reserva ao direito de divulgar e
repercutir os nomes e vídeos dos colaboradores ganhadores.
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 os vídeos, bem como toda e qualquer exploração
editorial, industrial e comercial, envolvendo aplicações diretas e
indiretas, processos de reprodução, reimpressão e/ou divulgação.
Todas os vídeos enviados serão de propriedade do Grupo
NotreDame Intermédica, a qual terá plenos direitos de utilização –
pelo que os participantes concordam, tacitamente.
A inscrição e o envio do vídeo pelo e-mail aqui indicado neste
regulamento, confirma o aceite da participante em todos os itens
aqui expostos.

9. DÚVIDAS
Em caso de dúvidas e/ou informações, procure a Área de Marketing
(11) 3155-6379.

