
São Paulo, 1º de julho de 2015

Regulamento concurso cultural APW
1. Participação

1.1. Poderão participar deste concurso cultural pessoas físicas presentes no evento
APW, a ser realizado nos dias 19 e 20 de agosto. A participação no evento dar-se-á
mediante credenciamento.

 1.2. Para participar do concurso, a pessoa deverá:

(i) Por meio do Twitter, postar uma foto no contexto do evento e, opcionalmente,  uma
frase, de autoria própria, utilizando a hashtag #APWBrasil2015;

(ii) Os itens foto e hashtag são obrigatórios e devem ser cumpridos, sob pena de
exclusão do concurso.

(iii) Cada participante poderá postar uma única foto/frase durante todo o evento.

1.3. A foto deverá ser postada no Twitter do próprio usuário, durante os dias em que o
evento ocorrer - 19 e 20 de agosto de 2015 - até às 15:30 de cada dia.

1.4. Serão escolhidas 2 fotos no dia 19 e 2 fotos no dia 20, e o critério será atratividade,
criatividade e número de retuítes, respectivamente, a cargo do Comitê Julgador
instituído pela ABB Ltda.

2. Comitê Julgador

2.1. O Comitê Julgador será composto por 3 (três) funcionários da Comunicação
Corporativa da ABB Ltda.

2.2. O Comitê Julgador escolherá as fotos que, observados os itens (i) e (ii) da cláusula
1.2 acima, melhor se alinhem com os critérios estabelecidos no item 1.4.

3. Divulgação dos ganhadores

3.1 A divulgação dos ganhadores será feita nos dias do evento – 2 (dois) ganhadores
no dia 19 e 2 (dois) ganhadores no dia 20 - pelo Twitter e Facebook.´

3.2. A divulgação dos vencedores ocorrerá 30 (trinta) minutos após o encerramento das
publicações, ao final de  cada dia do  evento.



3.3. Os vencedores autorizam, desde já, que a ABB Ltda. possa divulgar suas
fotos/frases,  e terão suas contas mencionadas no Twitter e Facebook da ABB Brasil.

4. Prêmios

4.1. Os vencedores do concurso poderão escolher um dos seguintes prêmios, por
ordem de chegada para retirada e disponibilidade de cada um deles:

· 1 aparelho de GPS
· 1 pen drive de 32 GB da marca Kingston
· 1 jaqueta do Solar Impulse
· 1 mochila da ABB

(i) A exclusivo critério da ABB Ltda., o prêmio poderá ser substituído por outro
equivalente.

 4.2. O prêmio é pessoal e intransferível. Em hipótese alguma os contemplados
poderão trocá-los ou recebê-los em dinheiro.

 4.3. O prêmio  será entregue pela ABB para os ganhadores no dia do evento, ou, a
critério do vencedor, ser  retirado até às 18h30 do dia 20/08, impreterivelmente, caso
contrário perderá o direito sobre o mesmo.

5. Disposições gerais

5.1. Os kits serão entregues aos ganhadores no local de credenciamento do evento.

5.2. Omissões, dúvidas e controvérsias serão dirimidas pelo Comitê Julgador e sua
decisão é soberana e irrecorrível.

5.3. Este regulamento poderá ser alterado a qualquer tempo, inclusive com alteração
de prazos e demais condições.

5.4. Este concurso poderá ser cancelado, total ou parcialmente,  ou postergado, a
qualquer tempo.

5.5. Ao participarem deste concurso, os participantes aderirão, automaticamente, aos
seus termos e condições.

5.6. Os participantes, neste ato, cedem e transferem, em favor da ABB Ltda.,  todos os
direitos autorais relativos as fotos e os textos incluídas no concurso.

5.7. Os participantes, desde já, cedem e autorizam o direito de uso de
imagem/fotografias e frases incluídos no concurso, nos meios de comunicação acima
informados ou em quaisquer outros definidos pela ABB Ltda., sem quaisquer ônus
presentes ou futuros para as partes, por tempo indeterminado.

5.8. Somente poderão participar do concurso pessoas físicas sem vínculo empregatício
com a ABB Ltda.


