
REGULAMENTO  

A Evento online intitulado “Meu Sélfie na Cidade #descalvado184anos”, está 
sendo promovido pelos Projetos “Cultura na Câmara” e “Visite a Câmara”, da 
Câmara Municipal de Descalvado, inscrita no CNPJ sob nº 54.021.647/0001-
29, localizada na Rua Presidente Kennedy, 675, Novo Jardim Belém, CEP: 
13690-000, no período compreendido de 03/10/2016 até 31/10/2016, conforme 
objetivo e orientações adiante: 

1. OBJETIVO  

Em comemoração aos 184 anos de fundação de Descalvado, o Evento “Meu 
Sélfie na Cidade #descalvado184anos” objetiva reunir e compor exposição 
de fotografias obtidas a partir de sélfie elaborada por cidadãos que escolherão 
seu local preferido de Descalvado, demonstrando o carinho e admiração que 
sentem pela cidade.  

2. DESCRIÇÃO  

2.1. Para participar do concurso, os interessados deverão enviar seu sélfie no 
e-mail meuselfienacidade@gmail.com. 

2.2. Todas as imagens enviadas passarão por apreciação dos participantes dos 
Projetos “Cultura na Câmara” e “Visite a Câmara” e, se aprovadas, ficarão 
expostas do dia 03/10/2016 ao dia 31/10/2016 na Câmara Municipal de 
Descalvado, podendo, se for o caso, ser expostas em outros locais da cidade. 

2.3. Serão escolhidas 20 imagens que serão impressas e expostas no espaço 
da Câmara. As demais imagens farão parte de uma exposição virtual no 
Plenário do Legislativo, nos dias 03, 10, 17 e 31 de outubro de 2016, das 19:00 
às 20:00 horas, antes do início das sessões ordinárias.   

2.4. Se possível for, será realizada exposição itinerante em data posterior a 
31/10/2016, em que as 20 sélfies escolhidas poderão ser expostas em locais 
públicos. 

 

3. REQUISITOS 

3.1. Poderão participar quaisquer pessoas residentes e/ou domiciliadas em 
Descalvado, maiores de 18 (dezoito) anos de idade. Nos casos de cidadãos 
com idade inferior a 18 (dezoito) anos, os mesmos deverão entregar na 
Câmara Municipal de Descalvado declaração subscrita pelo seu responsável 
legal, autorizando o uso de sua imagem. Segue modelo de declaração para 
preenchimento (clique aqui). 

3.2. As fotos enviadas passarão por triagem prévia dos organizadores e serão 
desclassificadas aquelas que forem ilícitas ou consideradas ofensivas aos 
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costumes e à ética, e, também, imagens de cunho eleitoral serão 
preliminarmente excluídas. O prédio da Igreja Matriz, a antiga Estação 
Ferroviária, o Salto do Pântano, o Rio Mogi Guaçu, o Jardim Velho, entre 
inúmeros outros, são exemplos de locais para tirar um sélfie.  

3.3. Somente serão válidas fotografias do tipo sélfie, constando em sua 
perspectiva imagens da cidade de Descalvado. 

3.4. Deverá constar no corpo do e-mail nome completo do participante e 
telefone para contato. 

 

4. INSCRIÇÃO  

4.1. As fotos deverão ser enviadas para o e-mail 
meuselfienacidade@gmail.com. 

4.2. Somente serão válidos os sélfies enviados no período de participação, isto 
é, do dia 22/08/2016 até 30/09/2016. 

4.3. Apenas serão considerados inscritos aqueles que tiverem seus sélfies 
aprovados. 

4.4. Os participantes poderão enviar quantos sélfies quiserem, e será garantida 
a pluralidade dos concorrentes e igualdade de condições de participação, nos 
termos deste Regulamento. 

 

 

5. REGULAMENTO  

5.1. Todo participante concorda, desde já, na utilização de seu nome e imagem 
para divulgação deste evento, pelo prazo de um ano, sem que isso traga 
qualquer tipo de ônus para a Câmara Municipal de Descalvado. 

5.2. Os selecionados terão seu sélfie publicado no Facebook, no site da 
Câmara Municipal e veículos de imprensa. 

5.3. Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser postados na página 
do Facebook da Câmara Municipal, assim como no e-mail 
meuselfienacidade@gmail.com, ou, também, pelo telefone 0800 772 9299. 

 

6. CONTATO  

6.1. Os selecionados serão informados por e-mail.  
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7. DISPOSIÇÃO GERAL 

7.1. Fica exclusivamente a critério dos organizadores deste Evento excluir 
qualquer participante que apresente atitudes que fujam às regras estipuladas 
neste regulamento ou que sejam ilícitas ou consideradas ofensivas aos 
costumes e à ética. 

7.2. A simples participação neste evento não gerará qualquer direito ou 
vantagem não expressamente previsto neste regulamento. 

7.3. Declara-se ciente o Participante que, uma vez participando do evento, a 
inscrição tonar-se-á irrevogável e irretratável. 

7.4. Os participantes desde já declaram que leram, entenderam e 
compreenderam todos os termos deste regulamento. Os casos omissos e as 
dúvidas porventura suscitadas serão analisados pelos organizadores do 
evento, sendo sua decisão soberana e irrecorrível. 

7.5. A decisão dos organizadores será irrecorrível e em nenhuma hipótese 
serão divulgados os requisitos de avaliações de qualquer das fotos divulgadas. 

7.6. Esta promoção é cultural, não implica em qualquer tipo sorteio, vale-brinde 
ou operação assemelhada. 

7.7. Serão anulados imediatamente os participantes que encaminharem 
imagens e comentários preconceituosos ou com conteúdo obsceno, 
xingamentos, violentos e/ou considerados de mau gosto. 

7.8. O envio de imagem caracteriza, por si, a aceitação, por parte dos 
participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste 
regulamento. 

7.9. Os e-mails recebidos ficarão em poder apenas da Câmara Municipal de 
Descalvado, garantindo que o mailing gerado não será cedido em hipótese 
alguma. 

 

Maiores informações, reclamações, sugestões e elogios  

----- 0800 772 9299 ----- 

 


