REGULAMENTO DO SORTEIO INSPIRE BLOG + DONA AMELIE
O sorteio #PapelariaPersonalizada tem o intuito de premiar 01 (um) casal de noivos,
com a produção do design gráfico de todos os elementos referentes à papelaria do
casamento dos contemplados, a partir de ações dos participantes que envolvam o
Instagram da empresa Inspire Blog e Dona Amélie;
Com início às 00h do dia 15/06/2015, as ações para a participação no Sorteio poderão
ser realizadas até às 23h59min do dia 21/06/2016;
Podem concorrer ao prêmio descrito neste Regulamento todas as pessoas que
cumprirem as ações descritas na mecânica até às 23h59min do dia 21/06/2016;
Para participar do Sorteio, o participante deverá seguir os perfis oficiais no Instagram
de
@bloginspire_brides:
https://www.instagram.com/bloginspire_brides/
e
@donaamelie: https://www.instagram.com/donaamelie/; fazer um regram da foto
oficial do sorteio em seu perfil pessoal com a seguinte legenda: “@bloginspire_brides e
@donaamelie, eu quero a #papelariapersonalizada do meu casamento.
#InspireNamorados2016.”
O contemplado no Sorteio receberá como prêmio o desenvolvimento da papelaria de
seu casamento assinada pela empresa Dona Amélie, que inclui:
Save the date / Convite principal / Tag nome convidado / Convite individual / Tag chuva
de arroz / Tag lágrimas de alegria / Tag lembrancinha / Menu / Reservado / Quadro boas
vindas / Tag doces / Menu bar / Placa daminha / Vale conforto
O resultado do sorteio será divulgado no dia 23/06/2016 no perfil oficial do Instagram
Inspire Blog (http://instagram.com/bloginspire_brides);
Após divulgação do nome da(o) ganhadora(o), a(o) mesma(o) tem até 5 (cinco) dias
corridos para entrar em contato com as empresas Inspire Blog e Dona Amelie, através
dos e-mails: comercial@inspireblog.com.br e contato@donaamelie.com. Caso a
vencedora(o) não se manifeste dentro do prazo estabelecido, um novo sorteio será
realizado;
Está proibida a participação de funcionários da empresa Inspire Blog, respectivos
cônjuges e parentes até terceiro grau, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, e de
quaisquer outras pessoas envolvidas na organização deste;
Ao se inscrever para participar deste sorteio, nos termos deste Regulamento, os
participantes estarão automaticamente autorizando o uso gratuito e livre de qualquer
ônus ou encargo de seu nome, sua imagem, sua voz, seu perfil no Instagram, sob
qualquer meio, para a ampla divulgação deste Concurso;
Ao se inscrever para participar desta campanha, nos termos deste Regulamento, os
participantes autorizam o uso dos seus dados, fornecidos na inscrição, visando a
realização da mesma;

A impressão de todo o material produzido pela empresa Dona Amélie fica a cargo da(o)
ganhadora(o), ressaltando que somente a empresa Dona Amélie poderá ser contratada
pelo ganhador para realizar a impressão.
As empresas Inspire Blog e Dona Amélie não se responsabilizam por nenhuma despesa
de frete e impressão;
O Inspire Blog não se responsabiliza pela entrega do prêmio, apenas pela veiculação da
ação.
Os participantes ainda reconhecem e aceitam que a Realizadora (Inspire Blog) não é
responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejui ́zo oriundos
da participação neste Concurso ou da eventual aceitação dos prêmios;
O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado,
sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo
imprevisto que esteja fora do controle da Realizadora e que comprometa o Concurso de
forma a impedir ou modificar substancialmente a condução deste, como originalmente
planejado;
Ao se inscrever para participar deste sorteio, os participantes concordam com todos os
termos deste Regulamento.
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorri ́vel pela Comissã o Julgadora e podem
ser enderençados ao e-mail: comercial@inspireblog.com.br.

