REGULAMENTO

CONCURSO

CULTURAL

"Seu

Bebê

em

Perguntas e Respostas"
1.

Da Premiação:

O Concurso Cultural premiará um (1) participante com um (1)
exemplar do livro "Seu Bebê em Perguntas e Respostas - do
nascimento aos 12 meses", do pediatra Sylvio Renan Monteiro
de Barros. O vencedor deste Concurso Cultural será o autor da
melhor frase para a pergunta “Pra você, o que é cuidar do seu
bebê?” – Veja o item 3.0 deste regulamento
Todas as frases serão avaliadas pelo pediatra Sylvio Renan Monteiro
de Barros, autor do Blog do Pediatra UOL Blogs / Dr. Sylvio
Renan: http://blogdopediatra.blog.uol.com.br

2.

Do Período do Sorteio:

Este Concurso Cultural será realizado de 1º a 31 de Agosto de
2013, através do Blog do Pediatra, hospedado no UOL Blog.
A melhor frase será divulgada no dia 3 de setembro de 2013. A
divulgação do vencedor (a) se dará através do Blog do Pediatra e
também das redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/mbapediatria
Twitter: https://twitter.com/MBA_Pediatria @MBA_Pediatria

3.

Como participar:

Para participar do Concurso Cultural "Seu Bebê em Perguntas e
Respostas",

o

leitor

do

Blog

do

Pediatra

(http://blogdopediatra.blog.uol.com.br) deverá enviar uma (1)
frase para o e-mail mbapediatria@baruco.com.br, respondendo a
seguinte pergunta: Pra você, o que é cuidar do seu bebê?

4.

Vencedor/Sorteado:

O vencedor do Concurso Cultural "Seu Bebê em Perguntas e
Respostas” declara que seu nome poderá ser divulgado no Blog do
Pediatra, bem como nas redes sociais supra citadas.
A frase deverá ser enviada para o e-mail:
mbapediatria@baruco.com.br
Importante:
1) Ao enviar sua frase, não esqueça de informar seu e-mail de
contato. Caso sua frase seja escolhida, entraremos em contato
através dele.
2) O envio do livro não acarretará ônus ao vencedor do Concurso
Cultural, que receberá em casa o livro "Seu Bebê em Perguntas e
Respostas - do nascimento aos 12 meses".

5.

Quem pode participar:

Qualquer pessoa que acesse o Blog do Pediatra. O Concurso
Cultural é gratuito e aberto a qualquer pessoa residente e
domiciliada em território nacional (Brasil).
É

vedada

a

participação

de

funcionários

(as),

colaboradores(as), sócios/acionistas, fornecedores e parentes
até 2º grau e cônjuges e quaisquer pessoas envolvidas
diretamente na execução deste Sorteio

ou com a MBA

Pediatria.
Frases enviadas por pessoas impedidas de participar deste Concurso
Cultural, quando identificadas, serão invalidadas e desclassificadas
imediatamente. Caso ocorra, uma nova frase será escolhida.
6.

Observações:

O envio do livro não acarretará ônus ao vencedor do Concurso
Cultural, que receberá em casa o livro "Seu Bebê em Perguntas e
Respostas - do nascimento aos 12 meses".
Em hipótese alguma o autor da frase escolhida poderá trocar seu
prêmio (Livro) ou recebê-lo em dinheiro.

O Blog do Pediatra não será responsável por problemas, falhas ou
funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores,
servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware
ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em
operações

ou

transmissões

para

o

correto

processamento

de

inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa
de inscrições ou falha em recebê-las, em razão de problemas
técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado ao Concurso
Cultural, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros
(hackers).
O Blog do Pediatra não se responsabilizará pela autenticidade dos
dados fornecidos pelo participante no ato da participação, ou pelo
fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas,
que impossibilitem a entrega do livro.
O vencedor deverá atender a todas as condições e termos expressos
neste Regulamento, para o recebimento do livro. A participação
neste Concurso Cultural implica a aceitação total e irrestrita de todos
os itens deste Regulamento.

