
"Para onde eu iria se tivesse uma TARDIS e por quê?" 
 
O Sempre Joias em parceria com o Obrigado Pelos Peixes trás para vocês uma 

joia exclusiva da série Doctor Who! 

 

 
REGULAMENTO 

 

Concurso Cultural "Para onde eu iria se tivesse uma TARDIS e por quê?" 
 

O concurso cultural é promovido pela Sempre Joias em parceria com o blog 

Obrigado Pelos Peixes e tem como objetivo recreativo premiar fãs da série. 

 

 

PARTICIPAÇÃO  
 

Os participantes deverão primeiramente ter um email vigente e válido. 

 

Para participar basta acessar a fan page do Obrigado Pelos Peixes 

http://www.facebook.com/obrigadopelospeixes e clicar no link do aplicativo 

https://www.facebook.com/obrigadopelospeixes/app_190322544333196.  

 

Curta a Fan Page do OPP http://www.facebook.com/obrigadopelospeixes e 

resposta o questionário de três (3) perguntas: Nome, Email e "Para onde eu iria 
se tivesse uma TARDIS e por quê?". 
 

Se o vencedor não cumprir qualquer uma dessas regras será automaticamente 

desclassificado e a escolha da frase será feita novamente.  

 

 

VIGÊNCIA  

 

O concurso inicia no dia 20/09/2012 e encerra no dia 05/10/2012 às dezessete 

horas (17h). 

 

 

PREMIAÇÃO  
 

Uma (1) joia exclusiva da série feita em prata 925 com acabamento espelhado e 

com certificado de garantia. 

 

DESCLASSIFICAÇÃO  
 

Caso sejam constatadas situações de fraude, tentativas de burlar este 

regulamento, uso de programas ou soluções de postagem automática de 

respostas, email falso, email que não seja de pessoa física ou qualquer outra ação 

que infrinja as regras descritas neste Regulamento, o participante será 

desclassificado deste concurso cultural. 



Não será permitida, em qualquer hipótese, sob pena de desclassificação imediata, 

a mensagem que contiver:  

 

• Uso de quaisquer expressões, sinais ou palavras contrárias à moral e aos bons 

costumes;  

 

• Termos que ofendam a honra ou a imagem de pessoas, produtos, empresas ou 

natureza, meio ambiente, espaços físicos e afins;  

 

• Sinais ou palavras que ofendam a liberdade de consciência, religião, sexo, ideia 

ou sentimentos das pessoas ou associações;  

 

• Uso de marca de empresas ou qualquer menção que caracterize a divulgação do 

nome e/ou marca de produtos da empresa promotora ou qualquer empresa 

terceira;  

 

• Sinais de pessoas/personalidades notórias;  

 

• Incentivo a maus costumes, violência ou drogas;  

 

• Apontamento preconceituoso, constrangedor, pornográfico ou semelhante;  

 

• Conteúdo correspondente à criação de terceiros, sem autorização e/ou 

concessão do participante.  

 

APURAÇÃO  
 

Após às 17h (dezessete horas) do dia 05 (cinco) de outubro de 2012, 

encerramento do prazo para o envio das repostas, terá início a apuração e 

eleição da melhor resposta.  

 

Será selecionada 01 (um) vencedor(a) que ganhará 01 (uma) joia da Sempre 

Joias em formato de TARDIS. O anúncio do vencedor será feito no dia 08 (oito) de 

outubro de 2012.  

 

O critério para seleção do vencedor(a) será com base na criatividade e 

adequação ao tema; e a escolha será realizada pela equipe do Obrigado Pelos 

Peixes, por meio de sua Comissão Julgadora, que escolherá a resposta ganhadora. 

 

No caso de respostas idênticas enviadas por 2 (dois) ou mais participantes, será 

elegível apenas a primeira enviada – validação feita por horário de postagem. As 

outras estarão automaticamente desclassificadas.  

 


