
REGULAMENTO DO CONCURSO “Quero Curtir o #CalorNosAlpes”

Para comemorar o lançamento do livro #CalorNosAlpes, o blog @euandopelomundo resolveu dar 
uma de ryco.  Chegou a hora de ostentar com a promoção "Quero Curtir o #CalorNosAlpes”, 
valendo 2 passes VIP de trem pela Suíça.

COMO PARTICIPAR: 

FASE 1: de 13/07/2017 até 27/07/2017

1. Siga o @euandopelomundo no Instagram
2. Tire uma foto que demonstre a sua vontade de curtir o #CalorNosAlpes 
3. Publique a foto no Instagram usando a hashtag #CalorNosAlpes e marcando o perfil 

@euandopelomundo 

FASE 2: de 28/07/2017 a 05/08/2017

1. As 10 melhores fotos serão selecionadas e publicadas no perfil @euandopelomundo no dia 
28/07/2017

2. A partir da publicação, as fotos estarão liberadas para receber curtidas. Cada participante 
poderá promover a sua foto no perfil @euandopelomundo

3. No dia 05/08/2017 às 17h (Horário de Brasília) a foto mais curtida será a vencedora

Agora vamos falar daquelas regrinhas que ninguém lê:

I. Nome da Promoção: "Quero Curtir o #CalorNosAlpes”
II. Promotora do concurso: O blog mais legal de todos os tempos, o Eu Ando Pelo Mundo ponto 
com.
III. Endereço: Schaffhauserstrasse, 554 Zurich 8052 #avidaémuitocurtapraaprenderalemão
IV. Modalidade da operação: Concurso de Internet, on the line
V. Área de atuação: nível galáxia, vai que né

VI. Fase 1: Seleção de Fotos
Data de início: 13/07/2017
Data de término: 27/07/2017 até 10h (Horário de Brasília, com pontualidade suíça)

VII. Fase 2: Fotos Curtidas
Data de início: 28/12/2017
Data de término: 5/08/2017 às 17h (Horário de Brasília, com pontualidade brasileira mesmo)

VIII. Prêmio: Dois (2)  Swiss Travel Passes de 8 dias 1a classe" no valor de CHF 596 Francos 
Suíços  cada, para utilizar durante a sua viagem pela Suíça entre Agosto de 2017 e Junho de 
2018. Mano, eu já tô dando os passes, tu se vira pra chegar na Suíça, tá.

IX. Prêmio pessoal e instransferível. Não é possível vender, trocar ou solicitar o valor dos 
passes em dinheiro. 

X. Condições de Participação:

a. Poderão participar no concurso turistas brasileiros que estarão em viagem pela Suíça 
entre Agosto de 2017 e Junho de 2018. Se tiver algum não-brasileiro, também serve. 

b. Tirar uma foto criativa que mencione o perfil do instagram @euandopelomundo;
c. Ter publicado a dita foto no Instagram com a hashtag #CalorNosAlpes.
d. Não ser funcionário do Eu Ando Pelo Mundo, ou seja, minha mãe, minha irmã ou meu 

marido. Não ser membro da comissão julgadora envolvida neste concurso, ou seja, eu, bem como 
quaisquer pessoas diretamente envolvidas no mencionado concurso.



XI. Objetivo

a. A Promoção “Quero Curtir o #CalorNosAlpes” tem como objetivo a participação, 
divulgação do blog / instagram Eu Ando Pelo Mundo e interação nas redes sociais com os 
participantes. #followme

b. A participação dos interessados não está vinculada a pagamento e nem à aquisição de 
qualquer produto, bem ou serviço, e a apuração dos vencedores não está sujeita a qualquer tipo 
de sorte.

XII. A inscrição no concurso é feita pela simples publicação de sua foto com a hashtag 
#CalorNosAlpes e marcação do perfil @euandopelomundo no Instagram.

XIII. O resultado será feito por publicação nas redes sociais do Eu Ando Pelo Mundo. O vencedor 
será contatado via direct, live e comentário no instagram. O vencedor deverá fornecer suas 
informações pessoais pelo email contato@euandopelomundo.com para receber o prêmio.

XIV. Em caso de empate de curtidas, será considerada a foto com mais comentários no perfil 
oficial do @euandopelomundo como critéio de desempate.

XV. Serão imediatamente excluídos deste concurso, sem que caiba qualquer direito ou 
compensação de qualquer espécie, os participantes que:

    a. Publicarem fotos que não se enquadrem no tema “viagem”;
b. Fraudarem sua participação ou a participação de outrem - ficou culto esse outrem né?
c. Praticarem ato ilegal ou ilícito ou que, de qualquer forma contrariarem os procedimentos 

previstos neste Regulamento ou nos Documentos do Concurso - pelamor, não manda nude. 
#socorro

XVI. Disposições Finais

Olha só galera, não sou responsável pelo uso de hashtags erradas, não localizadas, fotos 
atrasadas, que estejam incompletas, inválidas, extraviadas ou corrompidas.

Se você leu tudo até aqui e entendeu, beleza, é só postar a foto. 
Se pintou uma dúvida, escreve pra mim no contato@euandopelomundo.com. 
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