
CONCURSO CULTURAL “MINHA MÃE MERECE TRAMONTINA” 
 
 
Promotora: Tecnomidia (Mediatech Informática ltda) 
Natureza: Concurso cultural 
Foco: cliente e-commerce Tecnomidia (*somente pessoa física) 
 
Período da Ação: 01.05.2011 a 31.05.2011 
Divulgação do Resultado: 03.06.2011 
 
 
 
Prêmio: 
01 Conjunto de Panelas Vitória Starflon Plus Amarela 05 peças – código 20499503.  
 
 
 
Comunicação: 

• Hotsite: http://tecnomidiablog.wordpress.com/concursocultural/ 
 
 

REGULAMENTO: 
 
O Concurso Cultural Tecnomídia “MINHA MÃE MERECE TRAMONTINA” será válido 
no território nacional e, única e exclusivamente, para consumidores residentes e 
domiciliados no Brasil (somente pessoa física, maior de 18 anos); no período de 
01.05.2011 a 31.05.2011. Observadas as condições e prazos do concurso, os 
participantes poderão concorrer com 01 ou mais frases; mas apenas 01 participante 
será contemplado. 
 
2. Para participar, os consumidores deverão realizar uma compra (pedido pago e 
aprovado), no período de 01.05.2011 a 31.05.2011, através do e-commerce Tecnomídia 
(www.tecnomidia.com.br ). Não serão válidos para participação, compras efetuadas fora 
do período da promoção ou conflitantes com o regulamento. 
 
2.1. Observados os prazos válidos para participação, e as condições contidas neste 
regulamento, o consumidor deverá acessar o hotsite do concurso cultural 
(http://tecnomidiablog.wordpress.com/concursocultural/) e postar sua resposta até 
31.05.2011.  
Vale ressaltar que para validar a participação da postagem no concurso, o cliente 
deverá identificar com o n° do pedido; por exemplo: “153012 - Minha mãe merece 
porque...” (n° pedido + frase). Frases sem o número do pedido ou conflitantes com o 
regulamento da campanha serão desconsideradas. 
O participante pode enviar quantas respostas desejar, desde que observadas as 
condições deste regulamento; ou seja, pode usar 01 único número de pedido para mais 
de uma frase. 
 
2.2 As respostas serão avaliadas pelo Departamento de Marketing da Tecnomídia. O 
mesmo selecionará a melhor resposta e o participante a ser contemplado pelo concurso. 
Sendo a decisão deste incontestável e soberana. 
 



2.3 O autor da melhor resposta será contemplado com 01 Conjunto de Panelas Vitória 
Starflon Plus Amarela 05 peças – código 20499503. 
 
2.4 Somente um participante será contemplado. 
 
2.5 O resultado do concurso cultural será divulgado no dia 03.06.2011; no hotsite 
(http://tecnomidiablog.wordpress.com/concursocultural/) e Twitter 
(twitter.com/tecnomidia). 
 
2.6 Em caso de respostas idênticas de participantes distintos, será considerada 
apenas a resposta com a data mais antiga. 
 
2.7 O ganhador será comunicado através de mensagem por e-mail ou telefone.  
 
2.8 O ganhador deverá entrar em contato com o Departamento de Marketing da 
Tecnomídia, através do e-mail informado, fornecendo seus dados para o recebimento 
do prêmio (endereço, nome completo e CPF). 
 
2.9 O prêmio será entregue ao ganhador, no local indicado por este, no prazo de 30 
dias a contar pela data de resposta do e-mail. 
 
3.0 O prêmio é intransferível e não pode ser trocado por outros produtos ou convertido 
em dinheiro em nenhuma hipótese. 
 
3.1 É vedada a participação de pessoa jurídica, bem como os funcionários da 
Tecnomídia. 
 
3.2 Todas as despesas necessárias à entrega do prêmio, inclusive o pagamento de 
taxas, fretes e impostos estão inclusos no valor de entrega do prêmio, serão custeadas 
pela promotora.  
 
3.3 Cláusulas de exclusão de responsabilidade da promotora: Toda a documentação 
necessária, bem como os dados cadastrais (cliente, local de entrega, etc) para usufruir e 
receber o prêmio correrá por conta do premiado. A promotora não se responsabilizará 
por prêmio extraviado ou com defeito. A promotora reserva-se ao direito de não 
responsabilidade de troca, ressarcimento ou qualquer ato desta natureza em relação ao 
prêmio. 
 
3.4 O contemplado desta promoção autoriza, sem quaisquer ônus, a empresa 
promotora, a utilizar-se de seu nome e resposta em: cartazes, websites, banners, bem 
como em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a divulgação da conquista 
do prêmio.  
 
3.5 O participante é o único responsável pelo ineditismo da frase/ resposta e pela 
utilização indevida de direitos autorais e conexos da resposta, responsabilizando-se 
exclusivamente e respondendo por eventuais danos causados a terceiros. 
 
3.5 O regulamento estará disponível a todos no hotsite do concurso cultural, as 
dúvidas sobre a mecânica da promoção poderão ser esclarecidas junto ao SAC da 
Tecnomídia (11-4085.4295).  
 



3.6 As dúvidas, controvérsias ou situações não previstas no presente Regulamento 
oriundas de reclamações dos participantes da promoção deverão ser reportadas à 
promotora (Tecnomídia). No silêncio injustificado dos organizadores, bem como em 
razão de decisão insatisfatória que vierem a adotar quanto às reclamações que lhe 
forem apresentadas, os participantes poderão apresentar suas reclamações, desde que 
fundamentadas, aos órgãos de defesa dos direitos do consumidor ou Procon de sua 
cidade ou Estado. 
 
3.7 A Tecnomídia não se responsabilizará pela autenticidade dos dados cadastrais 
fornecidos pelos participantes, bem como dados de entrega da encomenda 
(destinatário, endereço). 
 
3.8 A promotora não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, 
problemas de acesso à internet, serviços prestados pelo Twitter ou qualquer caso 
fortuito ou de força maior que possa impedir a participação do usuário. 
 
3.9 A simples participação na presente promoção implicará no total e integral 
reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, bem como 
presumir-se-á a condição de que o participante premiado não possui quaisquer 
impedimentos fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio 
ganho. 
 
Esta é uma Promoção Cultural, conforme especificado no art.30 do decreto n° 70.951, 
de 09 de agosto de 1972. A distribuição do prêmio desta promoção é GRATUITA. 
Promoção Cultural promovida pela Tecnomídia – Mediatech Informática Ltda, R. Correia 
de Melo 85 3° andar Bom Retiro São Paulo SP 01123-020, CNPJ 03.593.968/0001-67. 
 

 
 


