
REGULAMENTO
CONCURSO DE FOTOGRAFIA COMEMORATIVO
AOS 5 ANOS DO CAFÉ-ESCOLA SENAC, PAÇO DA LIBERDADE.

RESUMO: AO DEPOSITAR SUA FOTO NA URNA, QUE ESTARÁ NO 
CAFÉ-ESCOLA SENAC, O ALUNO CONCORRERÁ A UM KIT DE CAFÉ COM XÍCARAS 
ALUSIVAS AO CAFÉ-ESCOLA SENAC, PAÇO DA LIBERDADE.

REGULAMENTO

1. Concurso válido na cidade de Curitiba-PR das 10h do dia 15/07/2014 às 20h30 do dia 
15/08/2014, com a seleção das 3 melhores fotos que serão publicadas em matéria no site 
do Senac Paraná no dia 01/09/2014. Concurso este realizado pelo SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DO PARANÁ – SENAC PR, Unidade de Educação 
Profissional do Senac, em Curitiba, situado na Rua André de Barros, nº 750, Centro, 
Curitiba/PR, CEP: 80010-080, inscrita no CNPJ sob o nº. 03541088/0008-13, com 
Inscrição Estadual de nº. ISENTO. 

2. Poderá participar do Concurso de Fotografia “5 anos do café-escola Senac, Paço da 
Liberdade”, do Senac PR, qualquer pessoa física, a partir de 16 anos, de ambos os sexos, 
que estiver devidamente matriculado nos cursos de Fotografia que o Senac Curitiba 
oferece no período do concurso.

3. Será permitido concorrer somente com uma foto por aluno.

4. Tema do concurso: 1ª cafeteria-escola Senac do Brasil completa 5 anos.

 4.1 tópicos de auxílio na pesquisa:

  4.1.1 Referência no seu segmento.

  4.1.2 Está dentro de padrões internacionais de cafeterias.

  4.1.3 Indicação para o Guia Quatro Rodas.

5. Quantidade de prêmios e a forma de distribuição: 

1º Kit de café com xícaras alusivas ao Café-escola Senac, Paço da Liberdade + certificado 
+ foto vencedora publicada em matéria no site do Senac.

2º Certificado + foto vencedora publicada em matéria no site do Senac.

3º Certificado + foto vencedora publicada em matéria no site do Senac.

 5.1 Instrutores dos cursos de fotografia do Senac realizarão a análise e seleção das 
melhores fotos.

 5.2. Serão selecionadas as três melhores fotos avaliadas de acordo com os 
seguintes critérios: fidelidade ao tema; técnica; enquadramento e criatividade.  

6. A análise e seleção das fotografias acontecerá no período de 18/08/2014 a 
22/08/2014. No dia 01/09/2014, será publicada matéria com divulgação das 
três melhores fotos.

7. Formas de divulgação do Concurso: Filipetas e banners colocados nas 
Unidades do Senac Centro, Portão, Colombo e Café-escola Senac, Paço 
com as principais informações do concurso; matéria jornalística no 
http://www.pr.senac.br, assim como o regulamento completo neste mesmo 
endereço eletrônico.

8. Formas de divulgação do Resultado:

Após a seleção, as três melhores fotos, seguidas dos nomes dos respectivos autores, serão 
divulgadas no site do Senac PR em http://www.pr.senac.br e em mural em frente à CIM 
(Central de Informações e Matrículas) da Unidade de Educação Profissional do Senac em 
Curitiba.

9. Formas de Identificação e Notificação dos Contemplados: 

9.1. Por meio da foto identificada no verso pelo participante, que informará: nome 
completo, telefone e e-mail para contato. 

9.2. Comunicação via telefone fixo e celular, bem como por meio de endereço 
eletrônico, conforme dados informados no verso da foto.

9.3 Fotos que por ventura não sejam devidamente identificadas, conforme item 9.1.1, 
serão desclassificadas.

10. Endereço completo do local da entrega dos certificados e do prêmio: Senac PR -  UEP 
01 – Curitiba/PR, sito à Rua André de Barros, nº 750, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80010-080, 
das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira, no 2º andar, sala da Coordenação de Cursos, com 
a técnica de Educação Profissional Mônica Matucheski.

11. Prescrição do direito ao prêmio: caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 
90 dias, contados a partir da data de apuração, esgotados todos os meios de comunicação 
entre o Senac Paraná e o ganhador, caducará o direito do respectivo prêmio. 

12. Este regulamento será divulgado durante todo o concurso no site do Senac Paraná  
(www.pr.senac.br).

13. Os contemplados concordam desde já com a utilização de seu nome, imagem e som de 
voz em qualquer tipo de mídia e peça promocional para a divulgação do resultado do 
concurso pelo período de 01 (um) ano, sem que isso traga qualquer tipo de ônus para a 
empresa promotora.

14. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes do 
concurso deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores.

15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cujas decisões serão 
irrecorríveis.

16. Elege-se o foro da comarca da cidade de Curitiba (PR) para dirimir questões oriundas 
deste Regulamento.
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