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REGULAMENTO CONCURSO “#FOTO16JORNADA” 

 

1. O presente Concurso, intitulado “#FOTO16JORNADA”, tem por finalidade 

convidar a comunidade de Passo Fundo e Região - pessoas físicas – a fazer 

uma foto criativa referente à 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha.   

 

2. Para participar do Concurso, o interessado deverá acessar a página da UPFTV 

no Facebook - https://www.facebook.com/UPFTV/?fref=ts - e enviar, via inbox, 

uma foto nítida referente à 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha.  

 

3. Cada participante poderá enviar apenas 01 (uma) foto. Caso o participante 

envie mais de uma foto, será publicada apenas a primeira imagem enviada.  

 

4. Fica facultado ao participante autor da foto aparecer ou não na imagem, 

podendo esta ser tipo selfie. 

 

5. Ao enviar a fotografia via inbox para o Facebook da UPFTV, o participante 

estará automaticamente concordando com o regulamento, bem como estará 

permitindo a publicação da imagem nas páginas da UPFTV no Facebook, no 

Instagram, no portal UPF e outras mídias, sendo o participante responsável 

integralmente por todo o material que enviar.  

 

6. As fotos enviadas serão colocadas em uma máscara com a logomarca da 

UPFTV, para posterior postagem.  

 

7. O período para envio das fotos via inbox inicia às 00h00 do dia 02 de outubro 

de 2017 e se estende até às 23h59min do dia 06 de outubro de 2017. Fotos 

enviadas fora desse período serão desconsideradas.  

 

8. As fotos enviadas até às 23h59min do dia 06 de outubro de 2017 serão 

postadas pela UPFTV no período de 02 a 10 de outubro de 2017, por ordem de 

envio e de acordo com a disponibilidade da página, uma vez que a fanpage da 

UPFTV precisa continuar sendo abastecida por notícias durante o dia. 

 

9. A UPFTV se reserva ao direito de moderar e monitorar o conteúdo enviado, isto 

é, as fotos recebidas serão avaliadas em conformidade com as características 

de seu conteúdo, podendo não ser publicadas se estiverem em desacordo com 

este regulamento.  

 

10. Fica expressamente vedada a utilização de expressões ofensivas – 

discriminatórias injuriantes ou difamatórias –, bem como imagens que incitem a 

violência ou estejam inadequadas à proposta deste concurso.  

https://www.facebook.com/UPFTV/?fref=ts
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11. Após a publicação da foto, que será realizada pela UPFTV, o participante deve 

convidar seus amigos e comunidade em geral para curtir a foto de sua autoria, 

postada na página da UPFTV (https://www.facebook.com/UPFTV/?fref=ts). 

Serão consideradas as curtidas realizadas no período de 02 a 30 de outubro de 

2017.   

 

12. A foto com o maior número de curtidas no Facebook da UPFTV será a 

vencedora da campanha.  

 

13. O vencedor da campanha será conhecido no Instagram da UPFTV em 31 de 

outubro de 2017, onde será postada a foto mais curtida durante o concurso, em 

formato de quebra-cabeça em 06 partes iguais, e o nome do vencedor. 

 

14. Também no dia 31 de outubro de 2017, serão divulgados a foto e o nome do 

vencedor do concurso no telejornal Hora da Notícia da UPFTV e na fanpage da 

UPFTV no Facebook. 

 

15. O prêmio ao autor da fotografia vencedora será uma viagem a Porto Seguro, 

com direito a acompanhante, que deverá ser programada na Agência de 

Viagens CVC, apoiadora do concurso, localizada em Passo Fundo, na Rua 

Coronel Chicuta, n° 355, sala 01, térreo, Shopping Bella Città, impreterivelmente 

até o dia 30 de novembro de 2017, mediante apresentação de documento oficial 

com foto. O prêmio inclui:  

a) Passagem aérea de Porto Alegre/Porto Seguro - Porto Seguro/Porto Alegre; 

b) Taxas de embarque; 

c) Transfer do aeroporto/hotel – hotel/aeroporto; 

d) City tour pela cidade; 

e) 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã em hotel Categoria 

Turística e; 

f) Seguro Viagem Nacional – Básico - Travel Ace. 

 

16. O Prêmio não inclui:  

a) Transporte até o Aeroporto de Porto Alegre na ida e na volta, refeições, 

passeios, shows, despesas com comunicação, documentação, cobertura 

maior que a incluída no Seguro Viagem Nacional;  

b) O Prêmio será válido para embarque em baixa temporada, não sendo 

permitido usufruir em dezembro, janeiro, fevereiro e julho, bem como em 

feriados. 

c) O Prêmio não poderá ser transferido para outras pessoas, tampouco 

convertido em valores e; 

d) A data da viagem deverá ser marcada com, no mínimo, 06 meses de 

antecedência.  

https://www.facebook.com/UPFTV/?fref=ts
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17. Caso o vencedor não compareça ao local indicado acima, portando o 

documento oficial com foto e no prazo determinado, a loja apoiadora premiará o 

autor da segunda foto mais curtida no concurso.  

 

18. Os participantes do concurso que descumprirem qualquer cláusula deste 

regulamento estarão sujeitos ao indeferimento de sua participação. 

 

19. Os casos omissos serão definidos pela comissão organizadora do concurso.  

 

 

Passo Fundo, 02 de outubro de 2017.  

 

 

 

 

Maristela Capacchi 
Presidente do Conselho Diretor da 

Fundação Universidade de Passo Fundo. 
 


