
Regulamento | Concurso Cultural “#MeioAmbienteEuCuido” 

1. O presente concurso é uma realização da Fundação SOS Mata Atlântica para celebrar a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente 
2013 e tem caráter exclusivamente cultural.  

Participação 

2. Para participar do Concurso, o interessado deverá estar cadastrado no Twitter (www.twitter.com) e ser seguidor do perfil oficial da 
SOS Mata Atlântica “@sosma”(http://www.twitter.com/sosma) .  
 
3. Para concorrer aos prêmios o participante deverá responder em até 140 caracteres à pergunta “Como você cuida do Meio Ambiente”? 
utilizando a hashtag “#MeioAmbienteEuCuido . 

3.1 Cada participante poderá concorrer com quantos tweets desejar.  
 
3.2. A participação é voluntária, gratuita e de livre acesso a todas as pessoas físicas, brasileiras e estrangeiras residentes no 
Brasil, respeitados os termos e condições estabelecidos neste Regulamento.   

3.3. É vedada a participação de funcionários da SOS Mata Atlântica, seus familiares em linha reta e colateral até o segundo grau, 
e quaisquer pessoas envolvidas com a organização deste Concurso. 

Prazos 

4. O período para envio das frases é de 03/06/2013 a 16/06/2013. 

5. Os vencedores do concurso serão divulgados até o dia 24/06/2013. 

Premiação 

6. Será premiada a melhor frase escolhida pela comissão julgadora do Concurso, composta por 03 profissionais da SOS Mata Atlântica, 
que se baseará nos critérios de adequação ao tema do Concurso e criatividade. 

7. O (a) vencedor(a) receberá como prêmio um kit da loja SOS Mata Atlântica contendo: 

o 1 (uma) Jaqueta Azul ou Verde Marinho: https://loja.sosma.org.br/Front.php/Produtos/index/Categoria/121/Pai/92; 
o 1 (uma) Mochila Universitária de Lona Reciclada: 

https://loja.sosma.org.br/Front.php/Produtos/Produto/item/404/categoria/95; 
o 1 (uma) Caneca Bandeira: https://loja.sosma.org.br/Front.php/Produtos/Produto/item/239/categoria/28; 
o 1 (um) Relógio Bandeira Masculino ou Feminino: 

https://loja.sosma.org.br/Front.php/Produtos/Produto/item/69/categoria/10; 
o 1 (uma) Camiseta Bandeira Branca: https://loja.sosma.org.br/Front.php/Produtos/Produto/item/59/categoria/9 

8. Imagens dos produtos que estão sendo oferecidos como prêmios podem ser encontradas nos links apresentados no item anterior. 

9. O Prêmio não poderá, em hipótese alguma, ser convertido em dinheiro ou em qualquer outra forma de recebimento. 

Divulgação dos vencedores: 

10. O resultado deste Concurso será divulgado até 24/06/2013 no Twitter da SOS Mata Atlântica (@sosma) e no site da Fundação 
(www.sosma.org.br). 

11. Após a divulgação dos resultados, os organizadores entrarão em contato com os vencedores por meio do Twitter para coletar os dados 
necessários ao envio dos prêmios. 

11.1 Os vencedores que não informarem os dados para envio do prêmio em até 5 dias úteis após o contato dos Organizadores 
para esse fim perderão o direito ao prêmio. 

12. As frases vencedoras poderão ser divulgadas pela SOS Mata Atlântica, a seu critério, em sua homepage, em suas mídias digitais e em 
seus materiais institucionais (impressos, virtuais e audiovisuais), com a indicação da autoria, com o objetivo de divulgação do Concurso, 
pelo prazo de 02 (dois) anos contados a partir da data do anúncio dos vencedores.  

 
Disposições Finais 
 
13. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e 
irrecorrível pelos organizadores do Concurso. 
 
14. A simples participação nesse Concurso indica o conhecimento e total aceitamento deste Regulamento. 
 
15. As informações e regras deste Concurso estão sujeitas a alterações pela Fundação SOS Mata Atlântica sem aviso prévio. 
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