
 
 

Regulamento do Concurso Cultural #GoPropspeed 
 
 
1- Tema  

 

“Garantia Propspeed - Mais velocidade, menos combustível” 

 

2- Objetivo 

 

Proporcionar aos clientes Propspeed Brasil a oportunidade de registrar sua garantia de 12 meses e concorrer a uma                  

viagem para a FLIBS – Fort Lauderdale Boat Show. 

 

3- Disposições Gerais 

 

3.1- O Concurso Cultural “GoPropspeed” é promovido pela Propspeed Brasil e JRG Corp.  

3.2- Poderão participar clientes e aplicadores Propspeed, sendo vedada a participação de revendas.  

3.3- A captação de foto é de livre escolha do participante, podendo ser equipamento de celular, câmera compacta e                   

outros. 

3.4- Poderão ser fotografados apenas aplicações Propspeed (ver Objetivo). 

3.5- Cada participante poderá participar com quantas fotografias desejar, desde que cada fotografia esteja atrelada               

ao seu respectivo ID de cadastro, vide instrução 4.2; 

3.6- A participação ao concurso está limitada a pessoas maiores de 18 anos. 

 

4- Inscrição e envio 

 

4.1- Serão aceitas as imagens enviadas no período de 01 de abril de 2019 até 30 de março de 2020. As imagens                      

enviadas antes do início ou após o termino do período, serão automaticamente desclassificadas. 

4.2– Para fazer a inscrição é necessário: 

1ºpasso: postar a imagem com a hashtag #GoPropspeed no Instagram e marcar @propspeedbr 

2ºpasso: fazer o cadastro no site https://www.propspeed.com.br/garantia informando o código de garantia (ID)             

encontrado dentro do lacre de cada Kit Propspeed.  

obs. A foto do cadastro no site deverá, obrigatoriamente, ser a mesma que consta no post realizado.  

4.3– Fotos postadas via INSTAGRAM: serão aceitas desde que publicadas no próprio perfil ou empresa em MODO                 

PÚBLICO com a hashtag #GoPropspeed e marcação @propspeedbr. Não nos responsabilizamos pela falha de              

publicação caso não esteja em MODO PÚBLICO. 

 

 

 

https://www.propspeed.com.br/garantia


 
 

 

5- Processo de seleção das fotos e composição da Comissão Julgadora: 

 

5.1- As fotos serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por profissionais da Propspeed Brasil,               

indicados pela organização do concurso. 

5.2- As cores da fotografia, os aspectos da composição e a mensagem transmitida pelo participante (fotógrafo) serão                 

considerados como critérios de avaliação; 

5.3- Os finalistas serão notificados por e-mail e/ou telefone no dia 10 de abril de 2020; 

5.4- Serão selecionadas 5 fotos para votação do público no instagram.  

5.5- As 5 fotos finalistas serão postadas no instagram da Propspeed Brasil no dia 15 de abril de 2020.  

5.6- A foto com mais curtidas até 30 de abril de 2020 será a vencedora do concurso. 

5.7- O Vencedor será imediatamente contatado no dia útil subsequente ao final da votação pública online.  

 

6- Premiação: 

 

6.1- Será premiado o autor com mais "curtidas" entre as fotos selecionadas,  

6.2- O vencedor receberá uma viagem para FLIBS - Fort Lauderdale Boat Show, com um (1) acompanhante. 

Obs. A premiação contempla passagem aérea, acomodação em quarto duplo e tickets de entrada para 2 dias de                  

evento “FLIBS”. 

6.3- Não nos responsabilizamos pela aquisição de passaporte, visto ou qualquer outra documentação necessária              

para adentrar os Estados Unidos da América.  

6.4- A premiação é pessoal e intransferível. 

6.5- Cada participante somente será premiado uma única vez; 

 

7- Disposições finais: 

 

7.1- As fotografias postadas não devem ser apagadas; 

7.2- A Comissão Julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver os casos omissos neste regulamento, não                   

cabendo recurso; 

7.3- O não cumprimento de qualquer regra deste Regulamento poderá causar, a critério da Comissão Organizadora,                

a desqualificação da(s) fotografia(s) inscrita(s) e, consequentemente do respectivo participante; 

7.4- O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens deste Regulamento. 

7.5- Todas as fotografias, premiada ou não, ficarão para acervo da Propspeed Brasil, podendo ser utilizadas pelos                 

promotores do concurso, em qualquer forma, tempo ou lugar, sem obrigação de cachês, taxas ou direitos para os                  

autores, comprometendo-se a publicar sempre o nome do autor dos trabalhos; 

 


