REGULAMENTO
“PROMOÇÃO EMBAIXADORES CNA”
1.

A promoção “EMBAIXADORES CNA” é promovida pela empresa
EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S.A., com endereço na
Rua Cel. Oscar Porto, 800, 1° andar, Paraíso, CEP 04033-004, na cidade
e estado de São Paulo aberta a todos os alunos CNA acima de 13 anos
de idade, devidamente matriculados dentro do período promocional,
08/08/18 a 20/12/18, residentes e domiciliados em Território Nacional.

2.

MECÂNICA ETAPA 1: No período de 08/08/18 a 20/09/18, o aluno CNA
que estiver quite com sua matrícula ou aqueles que se matricularem
dentro da data limite de participação em um dos Cursos CNA poderão
acessar o site promocional, subir um vídeo de 60” (sessenta segundos)
e preencher o cadastro para participação nas 3 etapas do concurso.
2.1. ETAPA 1 - CLASSIFICATÓRIA: Para se cadastrar, o ALUNO CNA
deverá no período de 08/08/18 a 20/09/18 acessar o hotsite da
promoção www.embaixadorescna.com.br, fazer o seu login via
Facebook e depois preencher um cadastro com os seguintes dados:
nome completo, data de nascimento, unidade CNA em que estuda,
idioma (inglês ou espanhol), estágio/nível (básico, intermediário,
pré-avançado, avançado, master in English, preparatório para
certificado internacional), e-mail, e tamanho da sua camiseta que usa.
2.2.

Na hipótese do participante ser menor de idade, o cadastro
deverá ser realizado pelo representante legal, com o
preenchimento do nome completo, e-mail e telefone, devendo,
após leitura do Regulamento do Concurso, concordar com os
termos do concurso através do campo “Li e concordo com os
termos do regulamento” e clicar em “enviar”.

2.3.

Após preencher o cadastro, o participante deverá fazer o upload
de um vídeo de até 60” (sessenta segundos) no site da
promoção. O tema e conteúdo do vídeo a ser produzido pelo
aluno deverão ter como base resposta à pergunta: "Por que você
quer ser um embaixador CNA?"

2.4.

No site promocional será disponibilizado ao participante uma
página com dicas e parâmetros a serem seguidos para a
produção do vídeo. A não observância desses parâmetros será
causa para a desclassificação sumária dos mesmos.

3.

2.5.

Após o cadastro e envio do vídeo, a agência de promoção do
CNA, Promo Brazil, fará um monitoramento de cada vídeo
enviado. No período de 72 (setenta e duas) horas o vídeo será
liberado na Galeria do site. Será aceito apenas o envio de 01
(um) vídeo por aluno na primeira Etapa.

2.6.

Os vídeos deverão ser enviados em formatos digitais
compatíveis. No site da promoção serão divulgados os formatos
aceitos e o tamanho máximo permitido desde que atendam as
especificações de produção conforme previsto no item 2.4.

2.7.

Com o vídeo autorizado nos termos do item 2.6, o aluno
participante deverá pedir aos amigos que curtam o vídeo no site
da promoção. O vídeo poderá ser postado em suas redes sociais.
Para que o site possa efetuar a contagem das curtidas dos
vídeos, todos os amigos convidados deverão fazer o login no site
via o Facebook. Para a ação de curtir os vídeos, não será
necessário o preenchimento dos cadastros completos, bastando
o login ser efetuado pelo aplicativo do FACEBOOK.

DATA LIMITE DE PARTICIPAÇÃO: os alunos poderão postar os vídeos
no período de 08/08/18 a 20/09/18, sempre respeitando o horário de
Brasília. Os vídeos ficarão na galeria do site até a data de 04/10/18.
3.1. A divulgação dos 50 vídeos mais curtidos será feita na data de
10/10/18 e os contemplados serão comunicados através do e-mail
cadastrado ou via celular pelo aplicativo WhatsApp, além da divulgação
dos ganhadores no site da promoção.

4.

PRÊMIOS: Serão distribuídos nesta promoção 72 (setenta e dois)
prêmios, conforme descrição abaixo:

Prêmios
Etapa 1 - Kit
Camiseta
+
Mochila CNA
Etapa 2
- iluminador de
Led digital
tripé
para
fotografias

Quantidade

Custo Unitário

Total

50

R$ 125,00

R$ 6.250,00

05

R$ 370,00

R$ 1.850,00

05

R$ 390,00

R$ 1.950,00

05

R$ 360,00

R$ 1.800,00

- microfone lapela
para smartphones
- kit iluminação
sombrinha branca
Curso + Material
didático CNA
Total

05

R$ 360,00

R$ 1.800,00

02

R$ 5.877,08

R$ 11.754,16

72

R$ 7.482,08

R$ 25.404,16

4.1. ETAPA 1: Serão premiados com 1 um Kit CNA composto de 1 (uma)
camiseta + 1 (uma) mochila os 50 (cinquenta) vídeos mais curtidos.
5.

Para o recebimento do prêmio acima, os alunos e seus representantes
legais deverão enviar à administração do concurso cópia dos seus
documentos, bem como comprovante de endereço e matrícula.

6.

ETAPA 2 - ELIMINATÓRIA: Dos 50 (cinquenta) vídeos mais curtidos,
serão escolhidos pela Comissão Julgadora formada pela Promo Brazil e
pela equipe de marketing do CNA os 25 (vinte e cinco) melhores
vídeos, no período de 10/10/2018 a 23/10/2018. Para essa
classificação, serão utilizados os seguintes critérios:

Qualitativo:
Adequação ao tema = Até 20 pontos
Criatividade = Até 10 pontos
Espontaneidade e carisma = Até 10 pontos
Qualidade de produção = Até 10 pontos
Credibilidade = Até 10 pontos

A equipe julgadora poderá atribuir notas parciais variando de 0 até o limite
estabelecido anteriormente para cada um dos itens.
7.

A divulgação dos 25 melhores vídeos será feita no site da promoção
até a data de 25/10/2018 e os contemplados serão comunicados
através do e-mail cadastrado ou via celular pelo aplicativo WhatsApp.

8.

MECÂNICA ETAPA 3 - Os alunos dos 25 (vinte e cinco) vídeos
escolhidos na fase anterior deverão enviar, no período de 29/10/2018
a 25/11/2018, 2 (dois) novos vídeos de até 60” (sessenta segundos).
Serão 2 quinzenas consecutivas. Nesta fase os participantes deverão
criar um conteúdo obedecendo a um dos 2 temas pré-estabelecidos
por quinzena:

Primeira quinzena - De: 29/10/2018 a 11/11/2018
Opções de temas e benefícios a serem explorados no conteúdo do vídeo:

- Certificação internacional (Cambridge ou Siele) sem pagar a mais
- CNA Net - Portal do aluno
Segunda quinzena - De: 12/11/2018 a 25/11/2018
Opção de temas e benefícios a serem explorados no conteúdo do vídeo:
- Material didático com personagens da Disney
- Professores online para tirar dúvidas e praticar o idioma

9.

Obedecendo os critérios de pontuação abaixo, a Comissão Julgadora
formada pela Promo Brazil e pela equipe de marketing do CNA
premiará os 05 (cinco) primeiros colocados de cada quinzena através
dos critérios abaixo descritos:

- Quantitativo: número de curtidas
1º ao 5º colocados = 4 pontos
6º ao 10º colocados = 3 pontos
11º ao 15º colocados = 2 pontos
16º ao 25º colocados = 1 ponto

- Qualitativo:
Adequação ao tema = Até 10 pontos
Criatividade = Até 5 pontos
Espontaneidade e carisma = Até 5 pontos
Qualidade de produção = Até 5 pontos
Credibilidade = Até 5 pontos

9.1 A soma final de todos os pontos irá determinar a classificação de cada
candidato em cada etapa. Caso ocorra empate, caberá à equipe
julgadora determinar a classificação.
A divulgação da pontuação dos 25 participantes e dos 05 (cinco) alunos
premiados em cada uma das quinzenas da ETAPA 3 ocorrerá no prazo
de até 10 dias corridos do encerramento de cada quinzena. Serão
premiados apenas os 5 primeiros colocados.
9.2.

O aluno é obrigado a participar das 2 quinzenas, sob pena de
eliminação do concurso.

10.

Prêmios Etapa 3: os cinco primeiros colocados de cada quinzena
poderão escolher 2 itens, dentre as opções de prêmios abaixo:
 rêmios:
P
05 Iluminador de Led digital
05 Tripé para fotografias

Custo Unitário
R$ 370,00
R$ 390,00

Total
R$ 1.850,00
R$ 1.950,00

05 Microfone lapela para
R$ 360,00
Smartphones
05 Kit Iluminação Sombrinha
R$ 360,00
Branca

11.

R$ 1.800,00
R$ 1.800,00

Etapa Final: Ao final do período de avaliação da etapa 3, em
20/12/2018 serão divulgados e premiados os 2 alunos que tiverem
maior pontuação acumulada durante o respectivo período.

Tabela de pontuação a ser atribuída para cada participante, conforme sua
classificação em cada etapa.
1º colocado: 15 pontos
2º colocado: 10 pontos
3º colocado: 6 pontos
4º colocado: 3 pontos
5º colocado: 1 ponto
Cada etapa será pontuada separadamente e a somatória desses pontos,
obtidos nas 2 quinzenas irá eleger os 2 ganhadores. Caso ocorra
empate, caberá a comissão julgadora definir os 2 primeiros colocados.
Prêmios Etapa Final: 1 (um) ano de curso CNA + material didático.
12.

ENTREGA DOS PRÊMIOS: Os prêmios serão entregues no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a divulgação do contemplado e
recebimento da documentação descrita no item 5, no endereço
indicado por ele no momento do contato da equipe de marketing da
CNA.

12.1. O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser convertido em
dinheiro nem trocado por outros bens ou produtos, conforme
dispositivo do artigo 1°, §3°, da Lei n° 5.768/71.
13. Serão excluídos da promoção todos os inscritos através de cadastros
realizados por meio de fraudes ou atos ilícitos comprovados (hackers,
crackers). Inscrições que tenham sido efetuadas por meio de método
automático, repetitivo, programado ou similar.
14.

Da mesma forma serão automaticamente desclassificados os vídeos
que se utilizarem de meios robóticos para gerar curtidas, que
envolverem terceiros, que contiver propaganda de empresas, marcas
ou produtos. Vídeos que denigram a imagem do CNA, que

demonstrarem qualquer tipo de discriminação por conta de religião,
política, raça, cor, sexo, nacionalidade ou origem étnica, podendo os
seus autores responderem civil e criminalmente pelos seus atos, em
conformidade com a legislação vigente no País.
15.

CADUCIDADE: Caso os prêmios não sejam reclamados em uma das
formas oferecidas, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor
correspondente será recolhido, pela Promotora, ao Tesouro Nacional,
como renda da União, no prazo de até 10 (dez) dias, conforme
estatuído no Art. 6º do Decreto nº 70.951, de 09/08/1972.

16.

EXIBIÇÃO DO PRÊMIO: Os prêmios serão expostos de forma ilustrativa
em todo material de divulgação e regulamento.
Nos termos do art. 15 - §1° do Decreto n° 70.951/72, a Promotora
comprovará a propriedade dos prêmios até 08 (oito) dias antes da data
da apuração.
17.

VEÍCULOS E/OU MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO: A presente
promoção
será
divulgada
através
do
site:
www.embaixadorescna.com.br, bem como em materiais de divulgação
tais como: banner, cartaz, flyer, posts mídias sociais, site, etc. O
número do Certificado de Autorização constará de forma clara e
precisa em todos os materiais e meios utilizados na divulgação da
promoção.

18.

As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes
da promoção autorizada deverão ser preliminarmente dirimidas pelos
seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas ao
órgão autorizador, quando o prejudicado não optar pela reclamação
direta aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor.

19.

Os aplicativos Facebook e WhatsApp em nenhuma hipótese
patrocinam, apoiam ou realizam a presente promoção.

20.

Os aplicativos Facebook e WhatsApp não se responsabilizam por
qualquer aspecto desta promoção, incluindo os dados dos
consumidores fornecidos à promotora. A promoção é de inteira
responsabilidade da Editora CNA Cultural Norte Americano S/A sem
qualquer envolvimento ou participação do aplicativo, que somente
será utilizado por ser o aplicativo de mensagens mais popular em
território nacional.

21.

A empresa promotora se responsabiliza em seguir os termos de uso
dos aplicativos Facebook e WhatsApp.

22.

Ao participar da presente promoção na forma indicada no item 2., os
participantes estarão concordando tacitamente com todas as normas
contidas
no
presente Regulamento disponível no site
www.embaixadorescna.com.br

23.

Os contemplados comprometem-se a ceder seus nomes, imagens, bem
como "som de voz" à empresa Promotora, de forma integralmente
gratuita, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de apuração,
mediante assinatura de Termo de Autorização, com vistas à divulgação
do resultado deste evento promocional, bem como outro reforço da
respectiva mídia publicitária da citada campanha promocional.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS

C.A. CAIXA N° 3-6714/2018

