REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL “QUERO 1 KIT WASHING!”
TWITTER – 25/08/2010
Washing Ecolavagem Comércio e Serviços Ltda ME, CNPJ 09.374.457/000-30, está
realizando o concurso cultural “QUERO 1 KIT WASHING!”, conforme os termos e
condições abaixo:
1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR:
1.1. Para participar do Concurso, o interessado deverá estar cadastrado no Twitter
(www.twitter.com) e ser seguidor do perfil oficial do @sigawashing
(http://www.twitter.com/sigawashing).
1.1.2 O primeiro participante que responder a pergunta referente ao site da Washing
(ww.washing.com.br) receberá o kit objeto do concurso.
1.2. A participação é voluntária, gratuita e de livre acesso a todas as pessoas físicas
em território nacional. O participante não está sujeito a qualquer espécie de cobrança
ou necessidade de desembolso.
1.3. Podem participar do Concurso Cultural todas as pessoas físicas residentes no
Brasil, respeitados os termos e condições estabelecidas neste Regulamento.
1.4. É vedada a participação de empregados, bem como seus familiares, de empresas
relacionadas, seus agentes, subsidiárias, promotores ou distribuidores dos canais, ou
quaisquer pessoas diretamente envolvidas com este Concurso.
1.5. A participação de menores de 18 anos deverá ser acompanhada do responsável
legal.
2. PARTICIPAÇÃO:
2.1. Para participar o interessado deverá ter um perfil no Twitter, ser seguidor do
@sigawashing e responder à pergunta sobre o site da Washing
(www.washing.com.br). O período do concurso é de 25/08/2010 a 27/08/2010
2.1.2 O não cumprimento do item acima (item 2.1), invalida a participação do
interessado no Concurso Cultural.
3. PRÊMIOS:
3.1. O vencedor do Concurso será aquele que responder primeiro corretamente à
pergunta.
3.2. O vencedor será contemplado com 1 kit para 10 lavagens automotivas ecológicas
contendo: 1 litro de Ecowax (limpa e encera), 1 gatilho borrifador, 2 panos especiais de
aplicação, 500 ml de limpa pneus e 1 esponja.
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3.2.1.1 O kit será enviado pelos Correios, sem ônus ao vencedor.
4. DIVULGAÇÃO E PRÊMIAÇÃO:
4.1. O nome do vencedor será divulgado no mesmo dia da primeira resposta.
4.2. A premiação é pessoal e intransferível, sua negociação ou substituição por outra
espécie de bens ou serviços não será admitida, assim como sua conversão em
dinheiro.
4.3. O resultado deste Concurso será divulgado na data acima no Twitter da Washing
(http://www.twitter.com/sigawashing).
4.4. Por mera liberalidade, o Organizador entrará em contato com os vencedores por
meio do Twitter.
4.5. O prazo de entrega dos prêmios é de 30 dias, a partir do recebimento de todos os
dados (completos) dos ganhadores: NOME COMPLETO; ENDEREÇO DE
RESIDÊNCIA; CEP; CIDADE; ESTADO; E-MAIL; TELEFONE DE CONTATO; CPF;
IDENTIDADE.
4.6. Os vencedores se comprometem a licenciar seu nome, imagem e voz ao
Promotor, de forma gratuita, com vistas à divulgação deste Concurso, por qualquer
meio, incluindo, mas não se limitando a filmagens, fotografias e gravações, sempre
com o objetivo de divulgação do Concurso, pelo prazo de 01 (um) ano contado a partir
da data da primeira divulgação.
4.7. O Prêmio não poderá, em hipótese alguma, ser convertido em dinheiro ou em
qualquer outra forma de recebimento.
4.8. Caso haja impossibilidade de contatar algum dos vencedores o Organizador
escolherá os candidatos subseqüentes que serão contemplados automaticamente.
4.9. No caso do ganhador ser menor de 18 anos, os dados pessoais e de entrega dos
prêmios, deverá ser de seu responsável legal.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento
serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pelos organizadores do
Concurso.
5.2. A simples participação nesse Concurso no conhecimento e total aceitamento
deste Regulamento.
5.3. As informações e regras deste Concurso estão sujeitas a alterações pela Washing
Ecolavagem sem aviso prévio.
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