
 
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO DOS DIA DOS NAMORADOS – JUNHO 2020 

 

O concurso “DIA DOS NAMORADOS” (“Concurso”) é uma iniciativa da MAX INTERMEDIACAO, 

empresa privada, brasileira, inscrita no CNPJ sob o nº 31.432.059/0001-82 com endereço à Rua 

Dr. Celestino, nº 122 sala 611 – Centro – Niterói – RJ. 

 

Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural, como o objetivo de fomentar 

a cultura do bitcoin no Brasil, não estando o seu resultado vinculado à sorte, 

pagamento de preço, aquisição de qualquer produto ou serviço. A participação é 

voluntária e gratuita. 

 

I - O Concurso foi criado exclusivamente pela MAX INTERMEDIACAO, exchange de criptoativos no 

Brasil. Ao participar do Concurso, o participante concorda irrestritamente com todas as condições 

estipuladas neste regulamento. 

 

II - O Concurso está aberto a todas as pessoas, maiores de 18 (dezoito) anos e capazes nos termos 

da legislação civil, residentes e domiciliadas no Brasil, que não sejam funcionárias da MAX 

INTERMEDIACAO e sejam seguidoras da COMPRARBITCOIN na rede social INSTAGRAM  

 

III - O Concurso terá início às 18:00h do dia 28/05/2020 e término às 18:00h do dia 08/06/2020 

(horário de Brasília) sendo certo que inscrições enviadas fora deste período serão automaticamente 

desconsideradas. 

 

IV - Para participar do concurso, o (a) interessado (a) deverá: 

 

(01) Postar no feed INSTAGRAM uma foto com seu (sua) parceiro (a) digitando, 

na área destinada à legenda da foto, uma frase criativa sugerindo que seu (sua) 

parceiro (a) lhe presenteie com sua cripto favorita ao invés de um presente 

convencional. 

 

(02) O (a) interessado (a) deverá ainda marcar a @comprarbitcoinbrl e usar a 

hashtag #amordecripto 

 

(03) O (a) autor (a) da foto com a melhor legenda - no entendimento da 

equipe de promoções da COMPRARBITCOIN - receberá um JANTAR EM 

CASA na data de 12.06.2020 (Dia dos Namorados)  

 

(04) O (a) participante pode enviar quantas fotos desejar desde que não 

apresentem a mesma legenda e nem a mesma foto. 

 

V - A avaliação da frase será baseada em critérios SUBJETIVOS, à escolha da equipe de promoções 

COMPRARBITCOIN levando em consideração: (a) fidelidade ao tema, (b) criatividade, (c) 

originalidade, (d) qualidade de conteúdo e (e) obediência ao regulamento. A frase deverá ser inédita 

e de autoria do participante. 

 

 



 
VI - O vencedor deverá, após ser comunicado, preencher, na íntegra, o formulário que lhe será 

disponibilizado pela equipe de promoções para fornecer os dados necessários para a efetivação da 

promoção.  

 

VII - Nenhum dado sensível será captado, sendo apenas informações para cumprimento do 

concurso, tais quais, nome, CPF, e-mail, endereço completo e frase.  

 

VIII - Para validação da participação neste Concurso, são requisitos indispensáveis a correta 

adequação ao formato da participação e o correto fornecimento de todos os dados do participante. 

 

IX - Cada frase escrita deverá conter no máximo 500 caracteres. A frase com tamanho superior ao 

informado não será admitida e o participante será automaticamente desclassificado. 

 

X - Os participantes desde já concordam e se declaram cientes de que ao enviarem a frase estarão, 

automaticamente, cedendo e transferindo à COMPRARBITCOIN, sem qualquer ônus para esta, e 

em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre o referido trabalho, para 

qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, especialmente na 

divulgação do resultado, pelo máximo período permitido em lei. 

 

XI - Os participantes desde já isentam a COMPRARBITCOIN, de qualquer responsabilidade, civil 

ou criminal, decorrente da utilização/divulgação indevida por terceiros das frases 

enviadas/divulgadas. 

 

XII - Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das frases 

encaminhados e que elas não constituem plágio ou qualquer outra forma de apropriação autoral 

vedada por lei, assumindo inteira responsabilidade por eventuais reproduções de trabalhos de 

terceiros, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais cabíveis. 

 

XIII - A COMPRARBITCOIN, não será responsável pelo conteúdo das frases enviadas.  

 

XIV - Estarão automaticamente desclassificadas as frases que não tenham coerência ou lógica em 

razão do uso incorreto da língua portuguesa; as que fujam da temática descrita ou as que 

contenham palavras de baixo calão. As frases também não poderão conter palavras que incitem à 

violência, contrárias à moral e aos bons costumes, palavrões ou ofensas ao nome ou moral de 

qualquer pessoa. 

 

 XV - Não há obrigação da COMPRARBITCOIN, em comunicar ou informar aos participantes 

desclassificados a sua retirada do Concurso. 

 

XVI - A equipe de promoções avaliará as fotos e a decisão será divulgada em 09/06/2020 às 18h, 

no INSTAGRAM da COMPRARBITCOIN. A decisão da equipe de promoções será definitiva. 

 

XVII - No que tange ao prêmio, é necessário que o vencedor possua e esteja na data de 12/06/2020 

em um endereço viável para entregas de entregadores dos apps Rappi, iFood ou Uber Eats. 

 

 

XVIII – O vencedor terá ofertada a sugestão de 03 tipos de refeição para sua escolha. Uma vez 

definida, a opção dos pratos é imutável. 



 
 

XIX - O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá, em nenhuma hipótese, ser convertido em 

dinheiro ou trocado por outro bem. 

 

XX - A entrega dos prêmios será feita mediante a confirmação dos dados cadastrais e pessoais do 

participante (CPF, RG, comprovante de residência do participante vencedor). 

 

XXI - O presente Concurso e seu regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos ou cancelados 

a qualquer momento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que 

esteja fora do controle da COMPRARBITCOIN e que comprometa a realização do Concurso de 

forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 

 
XXII - Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos 

omissos, serão decididos, exclusivamente, pela COMPRARBITCOIN 

 

 

Niterói, 28 de maio de 2020 

 

 

 

 

 

 


