
REGULAMENTO - Concurso Cultural "Você com a LANXESS na FLIP 2013 ” 

O concurso cultural denominado “Você com a LANXESS na FLIP 2013" é promovido pela LANXESS Indústria de Produtos Químicos e 

Plásticos , localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, bloco B, 2º andar. A participação 

neste concurso é voluntária e gratuita, não estando condicionada, em hipótese alguma, à sorte, pagamento de preço e/ou compra de 

produtos ou serviços pelos participantes, sendo, portanto, de caráter exclusivamente cultural/recreativo, conforme o disposto no artigo 

30, do Decreto nº. 70.951/ 72 e nas demais normas legais em vigor. A LANXESS Indústria de Produtos Químicos e Plásticos, não é 

patrocinada ou administrada pelo Facebook, sendo assim, a rede social não possui nenhuma responsabilidade direta sobre o concurso 

cultural. 

 

1 - PARTICIPAÇÃO 

1.1 Poderão se inscrever no concurso quaisquer interessados maiores de 18 (dezoito) anos, residentes no Brasil, com conta no 

FACEBOOK e login efetuado nesta rede e que acessarem o site da LANXESS  Brasil.  

1.2 Apenas a divulgação do concurso será feita no facebook. Para participar é preciso entrar no site da LANXESS Brasil: 

www.lanxess.com.br 

1.3 A participação ocorrerá por meio da criação de uma frase em resposta a seguinte pergunta: “Qual o seu livro favorito e 

porquê?)" 

1.4 A resposta deverá ser enviada para o email comunicação.corporativa@lanxess.com, disponível no site da LANXESS.  

1.5 O título do email deverá ser “Você com a LANXESS na FLIP 2013”. 

1.7 Cada email poderá conter apenas uma resposta. 

1.8Todos que participarem com sua frase estarão automaticamente confirmando o conhecimento e a aceitação de todos os termos 

descritos neste documento.  

1.9 Cada pessoa participará com quantas frases desejar  

1.10 As participações serão válidas contanto que todos as frases estejam de acordo com os termos descritos no regulamento. 

1.11 O período de participações se inicia em 27/06/2013, e se encerra de acordo com o seguinte calendário: 

1.12 Todo e qualquer comentário que viole qualquer dos termos aqui descritos irá caracterizar desqualificação.  

1.13 PARTICIPANTES que publicarem comentários preconceituosos, agressivos, ofensivos, politicamente incorretos ou que viole os 

Termos de Uso do FACEBOOK e do site da LANXESS de alguma forma serão desqualificadas, além de ter seus comentários deletados. 

1.14 Os comentários não poderão conter links externos, fotos ou mídia de qualquer tipo. Comentários com esse tipo de conteúdo 

também levarão à desqualificação do participante.  

1.15 Qualquer participação fora do prazo definido também levará à desqualificação. 

1.16 A resposta não poderá conter a palavra “LANXESS”, levando à desqualificação as que conterem.  

1.17 Não poderão participar do concurso colaboradores, diretores, gestores, executivos e terceirizados das empresas envolvidas na 

organização do concurso  

1.18 O PARTICIPANTE isenta a LANXESS de qualquer responsabilidade de direitos autorais e fica responsável pelo texto em sua 

participação. 

1.19 Todos os que participarem deste concurso autorizam a divulgação de seu nome, foto e posteriormente a divulgação da frase 

utilizada na participação, sem que haja qualquer remuneração para este fim. 

 

2 – SELEÇÃO DOS VENCEDORES 

2.1  A seleção será realizada por uma comissão julgadora formada pela equipe de comunicação corporativa da LANXESS. 

2.2  Os critérios utilizados não dizem respeito ao número de amigos, ao compartilhamento da publicação, ao número de “curtidas” nos 

comentários ou em qualquer outro critério que não seja o comentário em si, avaliado pela criatividade dos participantes.  

 

3 – PREMIAÇÃO 

3.1 O prêmio é constituído de 2 (dois) ingressos para participar da mesa literária “Zé Kleber” na FLIP 2013, que será apoiada pela 

LANXESS 

3.2 Serão selecionados o número de vencedores correspondentes aos pares de ingressos disponíveis as saber: 10 ingressos 
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3.3 Os nomes, frases e imagens dos VENCEDORES poderão ser divulgados na página da LANXESS no Facebook 

(https://www.facebook.com/LANXESS) 

3.4 A LANXESS entrará em contato com os VENCEDORES, utilizando as informações enviadas por email. .Caso qualquer informação 

esteja incorreta, imprecisa ou incompleta, impossibilitando ou prejudicando, por qualquer motivo, o contato com os participantes, a 

LANXESS se reserva o direito de desclassificar tal vencedor, que automaticamente perderá o direito ao prêmio. 

3.5 A LANXESS tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para entrar em contato com os ganhadores, por telefone ou email 

3.6 Os VENCEDORES terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para responder o contato da LANXESS, manifestando interesse no 

recebimento do prêmio. Caso não haja resposta no prazo, a LANXESS selecionará um novo vencedor. 

3.7 A LANXESS se reserva ao direito de, no contato com o VENCEDOR, estipular o prazo em que o prêmio estará disponível, de acordo 

com a disponibilidade do prêmio e da localidade de entrega do mesmo. 

3.8 O prêmio deverá ser retirado pelo VENCEDOR mediante apresentação de documento com foto. 

3.9 Violar os procedimentos descritos na publicação de premiação fará com que o vencedor perca o direito ao prêmio, que será entregue 

para um novo vencedor, a ser designado pela LANXESS.  

3.10 O prêmio é pessoal e intransferível. Em nenhuma hipótese poderá ser transferido para terceiros, trocado por qualquer outro de 

igual valor, ou ter seu valor correspondente convertido em moeda corrente. 

3.11 O prêmio se limita ao descrito no item 3.1. Quaisquer custos com deslocamento, alimentação ou quaisquer outras despesa serão 

arcadas somente pelo VENCEDOR. 
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