
REGULAMENTO 

 
 
1. CONCURSO 

 

1.1 O concurso cultural artístico “Eu Amo Curitiba”, doravante denominado 

“Concurso Cultural”, é realizado pela rádio Banda B AM550, empresa com 

sede na Rua Antônio Costa, 529, Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob nº 

02.539.160/0001-39, doravante nominada “ORGANIZADORA”. 

1.2 O CONCURSO é aberto a todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, que 

saibam ler e escrever e que possuam os seguintes documentos:   a) 

Carteira de Identidade ou outro documento de identificação válido em 

território nacional;  b) Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda 

(CPF); c) Original de comprovante de residência e que sejam domiciliadas 

em território nacional, estando excluídos os sócios e funcionários da 

ORGANIZADORA e terceiros apoiadores, bem como para seus  parentes até 

2º grau e cônjuges, e para quaisquer outras pessoas diretamente ligadas 

ao Concurso Cultural. 

1.3 O Concurso Cultural terá início dia 16 de março de 2017 e término dia 28 de março 

de 2017. 

  

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Para participar do Concurso Cultural, o interessado deverá comparecer à Uninter, 

Campus Garcez, localizado na Rua Luiz Xavier, n° 103 – Centro, Curitiba-PR e 

preencher o cupom com os seus dados cadastrais (nome completo, CPF, telefone, 

bairro, e-mail e idade), respondendo à pergunta: “Por que eu amo Curitiba?”; e 

assinalando 3 (três) das opções de prêmios descritos no cupom. 

2.2 O Concurso Cultural é estritamente artístico e a participação dos interessados não 

está vinculada a pagamento e nem à aquisição de qualquer produto, bem ou 

serviço, e a apuração não está sujeita a qualquer tipo de álea ou sorte, conforme 

determinação da Lei 5678/71.  

2.3 Ao final da promoção, todos os interessados que preencheram o cupom, com todos 

os dados necessários, conforme indicado no item 2.1, e o depositaram na urna 

localizada no endereço antes referido, estarão concorrendo ao prêmio. 

  

3. PREMIAÇÃO 

3.1 O participante vencedor do Concurso Cultural, conforme os termos deste 

regulamento, será contemplado com 3 (três) dos seguintes prêmios: 



a) 1 (um) par de ingressos de cinema no IMAX, podendo utilizar de segunda à 

domingo, no período de 15 dias, até o dia 30/04/2017;  

b) 1 (um) par de ingressos no Teatro Regina Vogue, válido para peças nacionais 

em cartaz, devendo ser utilizado até o dia 30/04/2017;  

c) 1 (um) passeio de helicóptero, com acompanhante, com duração de 6 minutos, 

saída do Parque Barigui, sobrevoando os principais pontos turísticos de Curitiba, a 

ser utilizado nos finais de semana, de acordo com a disponibilidade da empresa 

contratada, até o dia 30/04/2017;  

d) 1 (um) jantar, com acompanhante no Restaurante Casa do Zé Espetinhos. 

Cardápio: rodízio de espetinhos gourmet doces e salgados com 

acompanhamentos, com direito a refrigerante/suco, não incluso bebidas alcóolicas, 

a ser utilizado até o dia 30/04/2017;  

e) 1 (um) passeio na linha turismo em Curitiba-PR, com acompanhante, em que 

cada um receberá uma cartela com 5 tíquetes cada, com direito a um embarque e 

4 reembarques, a serem utilizados de terça à domingo, de acordo com os horários 

disponíveis pela empresa de turismo, até o dia 30/04/2017. 

3.2 Os prêmios são pessoais e intransferíveis, não podendo ser cedidos ou usufruídos 

por terceiros.  

3.3 Em nenhuma hipótese os prêmios poderão ser convertidos em dinheiro ou trocados 

por quaisquer outros bens, produtos, serviços ou direitos. 

 

4. APURAÇÃO E CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

4.1 Será declarado ganhador do Concurso Cultural o participante com a melhor frase 

eleita pela comissão formada por 5 (cinco) colaboradores da rádio 

ORGANIZADORA, seguindo os seguintes critérios de julgamento: criatividade, 

originalidade, e adequação da frase ao tema do concurso. 

4.2 Caso o participante vencedor venha a renunciar ao prêmio, o que deverá ser 

formalizado junto à ORGANIZADORA via telefone ou pessoalmente, a comissão 

formada pelos colaboradores da rádio ORGANIZADORA terá o prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da data da renúncia, que será divulgada durante as 

transmissões da emissora, para que seja escolhida a segunda melhor frase. 

4.3. Os participantes da promoção desde já autorizam a ORGANIZADORA e os 

terceiros apoiadores a utilizarem os dados de cadastro dos participantes para 

envio via e-mail, ligação telefônica ou outros meios de contato, de novas 

promoções, ofertas, publicidade ou demais oportunidades que possam levar 

benefícios. 

  

5. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DO GANHADOR 

5.1 Início do concurso: dia 16 de março de 2017. 

5.2 Seleção do vencedor da promoção: 28 de março de 2017.  

5.3 A divulgação do ganhador será feita via internet, no site www.bandab.com.br e nas 

redes sociais, e será feito contato telefônico no número informado no cupom. Caso 

http://www.bandab.com.br/


não seja possível o contato telefônico, por qualquer razão, será responsabilidade 

do ganhador entrar em contato com a ORGANIZADORA até o dia 17/04/2017.  

5.4 Caso o ganhador não entre em contato até a data estipulada no item 5.3, perderá 

o direito de receber os prêmios e ficará a cargo da ORGANIZADORA reunir 

novamente a comissão de julgamento para indicar novo ganhador ou não.  

5.4 As datas acima previstas nos incisos 5.2 e 6.1 serão alteradas no caso de renúncia 

ao prêmio ou de novo ganhador, conforme previsto neste Regulamento, dando-se 

divulgação do fato através da ORGANIZADORA. 

  

6. DA ENTREGA DO PRÊMIO 

6.1 A ORGANIZADORA efetuará a entrega do prêmio entre os dias 29 de março a 18 

abril de 2017, nas dependências da Banda B, localizada na Rua Antônio Costa, 

n°529, Vista Alegre – Curitiba/PR, mediante conferência dos originais de CI/RG, 

com foto, e CPF/MF, e dados do ganhador no cupom. 

6.2 É de inteira responsabilidade do ganhador o preenchimento correto do cupom. 

Caso os dados estejam diferentes dos constantes nos documentos apresentados, 

será considerada renúncia ao prêmio e eleito novo ganhador.  

6.3 A responsabilidade da empresa ORGANIZADORA se encerra no momento da 

conferência da documentação, podendo ocorrer ou não a entrega do prêmio. 

  

7. DIVULGAÇÃO 

7.1 O CONCURSO será divulgado, a critério da ORGANIZADORA, por meio de anúncios 

na emissora.  

72. A divulgação do ganhador será feita via internet, no site www.bandab.com.br e nas 
redes sociais, e será feito contato telefônico no número informado no cupom. 
 

8. DO APOIO 

8.1 O Centro Universitário Internacional – Uninter apoia o presente Concurso Cultural 

disponibilizando o local para a instalação da Urna que receberá os cupons dos 

interessados na participação do presente concurso, tudo conforme estabelecido no 

presente regulamento.   

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1  A simples participação do inscrito na CAMPANHA implica na aceitação irrestrita de 

todas as disposições do presente regulamento e nas demais instruções e 

orientações prestadas pela entidade promotora, obrigando ao participante, seus 

herdeiros e sucessores, a qualquer título.  

9.2 Os dados cadastrais informados pelos interessados em participar do presente 

Concurso Cultural são de sua inteira responsabilidade.  

9.3 Quaisquer problemas serão julgados pela comissão formada por colaboradores da 

ORGANIZADORA, também responsáveis pela apuração de resultados.  As decisões 

tomadas por esta comissão são irrevogáveis.  

http://www.bandab.com.br/


9.4 Os casos omissos ao presente regulamento ou eventuais dúvidas serão sanados ou 

esclarecidos pela empresa ORGANIZADORA.  

9.5 Caducará o direito de reclamar o prêmio no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da divulgação do vencedor do Concurso Cultural.  

9.6 Conforme estabelecido na Portaria 422/2013 do Ministério da Fazenda, por se 

tratar de concurso cultural artístico, resta dispensada a autorização dos entes 

públicos para a sua realização. 

9.7 A ORGANIZADORA reserva-se ao direito de cancelar, suspender ou modificar o 

presente Concurso Cultural caso ocorram dificuldades técnicas, ou qualquer outro 

imprevisto que esteja fora de seu controle e que comprometa sua integridade, de 

forma que a mesma não possa ser conduzida como originalmente planejada. 

Neste caso, a ORGANIZADORA reserva-se ao direito de outorgar os prêmios aos 

participantes contemplados baseando-se no critério de habilitação e participação 

estabelecidos neste Regulamento, entre todos os cadastros efetuados e cupons 

depositados nas urnas, de forma válida, até o momento, ou posterior ao 

momento, da ocorrência da dificuldade ou imprevisto. 

9.8 Fica eleito, para resolução de toda e qualquer pendência judicial emergente deste 

Concurso Cultural, obre qualquer outro por mais privilegiado que seja, o Foro 

Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

  

Curitiba, 15 de março de 2017. 

RÁDIO BANDA B FM 550 

 


