Concurso Fotográfico
Bearmach Brasil e Amigos Land Rover Brasil 2015

TEMA: Bearmach o Verdadeiro Espírito Land Rover!
Premiação:
1º Lugar – Voucher de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em compras de peças na Bearmach Brasil.
2º Lugar – Voucher de R$1.000,00 (um mil reais) em compras de peças na Bearmach Brasil.
3º Lugar – Voucher de R$500,00 (quinhentos reais) em compras de peças na Bearmach Brasil.

Regras para Participação:
1ª – Curtir a página Bearmach Brasil no Facebook – http://www.facebook.com.br/BearmachBrasilLtda
2ª – Curtir a página da Bearmach PLC (Inglaterra) no Facebook - http://www.facebook.com/bearmach2014
3ª – Curtir a publicação oficial do Sorteio na página do Blog da Bearmach Brasil – http://www.bearmachbrasil.com.br
4ª – Publicar na página da Bearmach Brasil uma fotografia com seu Land Rover em uma situação que mostre o
Espírito Land Rover. A fotografia pode variar desde uma bela paisagem até manutenções mecânicas. Todas as
fotografias devem ser publicadas até dia 31/08/2015.
5ª – Marcar pelo menos 5 amigos na fotografia publicada ou em um comentário abaixo da fotografia.
6ª – Enviar um e-mail para bmbr@bearmach.com.br autorizando a exposição da fotografia no Evento Amigos
Land Rover 2015, com as seguintes informações:
Nome completo:
Telefone de contato:
7ª – Estar inscrito no Grupo Amigos Land Rover no Facebook:
https://www.facebook.com/groups/426071587430253/?fref=nf

Da Seleção e Divulgação:
Serão escolhidas 10 (dez) fotografias através do maior número de Curtidas recebidas na publicação da foto feita
na Página da Bearmach Brasil no Facebook. Os próprios participantes, amigos e familiares poderão curtir as
fotos publicadas. Quanto mais curtidas mais chance de classificar para a fase final.
IMPORTANTE: As curtidas devem ser feitas nas fotografias publicadas na página da Bearmach Brasil no
Facebook. Curtidas em compartilhamento não serão validadas. Somente serão contadas as curtidas realizadas
dentro do período de participação do concurso.
A fase final será realizada no Evento Land Rover Brasil 2015 – 7º Encontro Amigos Land Rover, onde serão
impressas no mesmo tamanho e expostas as 10 fotografias mais curtidas e todos que visitarem o Stand da
Bearmach Brasil terão a oportunidade de votar na fotografia de sua preferência (1 voto por pessoa/CPF).
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Na fase final, as 3 (três) fotografias mais votadas receberão os prêmios de acordo com o maior número de votos.
O resultado será divulgado no dia 14/09/2015 na página da Bearmach Brasil no Facebook e no Blog
http://www.bearmach-brasil.com.br
Os ganhadores receberão um e-mail da Supervisão da Bearmach Brasil informando da premiação para a escolha
de seu(s) prêmio(s).

Períodos do Concurso:
Período para Participação: De 01/08/2015 até 31/08/2015.
Período para Análise: De 01/09/2015 até 05/09/2015.
Período para Decisão Final: De 11/09/2015 até 13/09/2015.

Entrega da Premiação:
As fotografias ganhadoras serão divulgadas no Blog e na página do Facebook da Bearmach Brasil.
Os ganhadores poderão escolher as peças e serão entregues em todo o Brasil sem nenhum custo.
O prazo para entrega da premiação começa a contar após a escolha do ganhador e será de 5 á 10 dias para peças
disponíveis em nosso estoque. Caso o ganhador opte por de uma peça indisponível em nosso estoque, o prazo
poderá variar de acordo com a disponibilidade na Inglaterra.
O Voucher limita-se as peças disponíveis no estoque no Brasil. Para peças não disponíveis serão analisadas pela
Supervisão os seguintes critérios: viabilidade na importação, prazo estimado de chegada da peça no Brasil,
disponibilidade e confirmação de fabricação/distribuição pela Bearmach na Inglaterra.

Observações Importantes:
Somente serão validadas as fotografias postadas dentro do período do concurso acima estipulado.
A inscrição no concurso será confirmada através da fotografia postada na página da Bearmach Brasil no
Facebook.
Cada participante poderá postar até 3 fotos na página, porém, de cada participante, será escolhida somente a
fotografia que receber mais curtidas dentro do período de participação do concurso.
A utilização de programa de edição de imagens via computador deverá ocorrer apenas para ajustes de parâmetros
básicos, como cor, contraste, nitidez e saturação.
Não serão permitidas alterações drásticas nas imagens (como colocação ou retirada de elementos) ou uso de
efeitos especiais. Fotografias com evidências de uso de artifícios não previstos no regulamento serão excluídas
pela Comissão Julgadora.
Não serão aceitas fotografias com marca d’agua, adesivos de empresas concorrentes, nome do participante,
propaganda e ou qualquer outro elemento que interfira na imagem.
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A comissão Organizadora deste concurso está totalmente isenta de qualquer implicação legal que as imagens
possam motivar.
Fotografias trocadas e/ou excluídas durante o período do concurso, serão excluídas da participação.
Serão excluídas automaticamente as fotografias julgadas impróprias, ou seja, fotos que contenham conotação
contrária aos bons costumes, à moral ou à legislação, ou incitem violência ou práticas de atos ilegais, ou ainda,
que apresentem caráter de propaganda comercial de produtos ou conotação política/partidária.
Serão desclassificadas do concurso as fotografias que contenham manipulação ou montagem de imagens, exceto
no caso de manipulação de imagem no quesito específico de tratamento básico, vinculado à cor, à saturação, ao
contraste e ao brilho.
Os inscritos neste concurso, selecionados ou não, autorizam a partir do envio das fotografias, a publicação de
suas fotos, sem fins comerciais, em qualquer um dos meios escolhidos pelo evento para divulgação deste
concurso, por prazo indeterminado.
Participantes que não atenderem à todas as exigências deste regulamento serão desclassificados.
Os casos omissos serão solucionados pela Supervisão e Diretoria da Bearmach Brasil.
O não cumprimento de qualquer uma das regras deste regulamento poderá causar, a critério dos organizadores, a
desclassificação da fotografia e do participante.
O ato da inscrição neste concurso implica na aceitação de todos os itens mencionados neste regulamento.
Quaisquer dúvidas não solucionadas por este regulamento, devem ser encaminhadas para o e-mail da Bearmach
Brasil: bmbr@bearmach.com.br
Desde já agradecemos sua participação e desejamos Boa Sorte!
Equipe: Bearmach Brasil
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