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WWW.GOETHE.DE/BRASILIA 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO 

“A Alemanha na minha Vida” 

 

1. Aspectos gerais 

1.1 O Goethe-Zentrum Brasília realiza o concurso de fotografia “A ALEMANHA NA 

MINHA VIDA“ no site www.goethebrasilia.org.br e na sua fanpage 

www.facebook.com/Goethe.Brasilia. 

1.2 A participação é gratuita para o participante (exceto do pagamento das taxas de 

sua conexão de internet).    

1.3 O concurso terá início em 13/5/2016 às 00h00 e se encerrará no dia 14/6/2016, 

às 12h (horário de Brasília). 

1.4 Ao participar do concurso, os participantes declaram estarem cientes e de acordo 

com as normas do regulamento de participação listadas no §1 e seguintes. 

 

2. O concurso 

2.1 O concurso é sobre as trocas interculturais de experiências, influências e 

iniciativas pessoais, de aspecto positivo, entre brasileiros e alemães, e/ou com a 

Alemanha. 

2.2 O participante deverá: 

2.2.1 Preencher o formulário de inscrição disponível em: 

www.goethebrasilia.org.br e enviar para goethezbrasilia@gmail.com. 

2.2.2 Enviar uma foto (com resolução de no mínimo 300 dpi, tamanho mínimo 2 

MB e máximo 15 MB), em formato livre, de sua autoria, para 

goethezbrasilia@gmail.com, até o dia 8/6/2016 às 23h59 (prazo final) com o 

assunto “A Alemanha na minha Vida”. 

 

3. Participação 

3.1 É considerado participante do concurso de fotografia aquele que: 

3.1.1 Preencher todos os requisitos do item 2; 

3.1.2 Tenha idade igual ou maior de 18 anos; 

3.1.3 Seja morador do Distrito Federal. 

3.2 A participação é individual. 
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3.3 É expressamente vetada a participação no concurso “A Alemanha na minha 

Vida” de funcionários e de parentes de até 2º grau de funcionários do Goethe-Zentrum 

Brasília. 

 

4. Critérios de avaliação 

4.1 Um júri composto por três pessoas indicadas pelo Goethe-Zentrum Brasília 

escolhe as 10 melhores fotos e as posta em um novo álbum na fanpage do Facebook 

www.facebook.com/Goethe.Brasilia para a votação final, que irá de 9/6/2016, 12h, a 

14/6/2016, 12h. 

4.2 Quem obtiver mais curtidas em sua foto postada em 

www.facebook.com/Goethe.Brasilia, até o dia 14/6/2016, às 12h, será o vencedor.  

4.2.1 Serão contabilizadas as quantidades de curtidas que cada participante 

conseguiu com sua publicação na fanpage do Goethe-Zentrum Brasília. 

4.2.2. Caso haja empate, haverá votação secreta do júri do Goethe-Zentrum 

Brasília, constituído de 3 (três) membros. 

IMPORTANTE: Serão contabilizadas apenas as curtidas registradas em cada publicação na 

fanpage do Goethe-Zentrum Brasília. 

 

5. Premiação 

5.1. Prêmios 

O ganhador receberá uma bolsa integral de 100% (cem por cento), em um curso 

de 4 semanas, do tipo Intensivo 4 (com 25 horas-aula por semana), para estudar 

alemão em um Goethe-Institut na Alemanha, com passagem aérea, no valor 

máximo de EUR 1.000,00 e estadia em local indicado pelo Goethe-Institut 

incluídos, a ser usufruída no entre setembro de 2016 e janeiro de 2017, o mais 

tardar. 

5.2. Obrigação do ganhador 

O ganhador se compromete a participar do curso de alemão com assiduidade e 

frequência exigidos pelo Goethe-Institut. 

 

6. Entrega dos prêmios: 

6.1 No dia 14 de junho de 2016, às 18h30, o resultado do concurso será divulgado no 

Happy Hour Cultural a ser realizado no Goethe-Zentrum Brasília, auditório da ANE, no 

seguinte endereço: 

Av. W5 Sul, SEPS-EQS 707/907, Conj. F, Piso Térreo – Brasília, DF. 

6.2 Caso os vencedores não possam comparecer a este evento, serão comunicados 

posteriormente pelo Facebook. 

 

7. Direito de imagem 
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7.1 Os participantes, ao se inscreverem no concurso, concordam que todas as 

imagens produzidas poderão ser utilizadas pelo Goethe-Zentrum Brasília para fins de 

marketing. 

7.2 O organizador do concurso se reserva o direito de não aceitar fotografias com 

conteúdo impróprio, pejorativo ou ofensivo, que fira as normas éticas e morais, infrinja a 

lei, de caráter criminoso ou que seja de alguma forma passível de contravenção do 

direito penal ou do direito civil. 

 

8. Da validade, da lei em vigor e do foro 

8.1 Mesmo com eventual anulação de partes ou formulações isoladas destas 

condições de participação, as partes restantes permanecem inalteradas em seu conteúdo 

e validade. A alteração das condições de participação fica reservada ao organizador. 

Imprevistos que inviabilizem a realização do concurso conferem ao organizador o direito 

de cancelar a sua realização. 

8.2 O presente regulamento está sujeito à legislação brasileira. 

 

9. Aviso importante 

 

9.1 Esse concurso não tem nenhuma relação com a empresa Facebook e não foi 

organizado ou patrocinado por ela. 

 


