REGULAMENTO
1. Concurso válido de 17/09/2016 a 10/02/2017, sendo das inscrições no período de 17 de setembro de
2016 a 31/12/2016 com a divulgação da vencedora, dia 10 de fevereiro de 2017, realizada pela
Associação dos Lojistas do Litoral Plaza Shopping, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva,
1.511 – Praia Grande, CEP 11726-000 CNPJ 03.820.295.0001/30.
2. Poderão participar do Concurso Você é Top, impreterivelmente, pessoas físicas, residentes e
domiciliadas nas cidades de Praia Grande, Santos, São Vicente, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe,
Mongaguá, Bertioga e Guarujá do sexo feminino, entre 18 (dezoito) anos e, no máximo
28 (vinte e oito) anos de idade, completados até o dia 31 de janeiro de 2017.
3. Será vetada a participação de funcionários ligados às empresas organizadoras, patrocinadoras,
apoiadoras ou colaboradoras deste evento.
4. Para informações adicionais do concurso Você é Top, os interessados deverão entrar com contato
com a agência By Clô através do e-mail mktauxiliar@litoralplaza.com.br.
5. A regra de participação da faixa etária é baseada no seguinte conceito: a idade estabelecida parte do
princípio de que: o (a) inscrito (a) tenha a idade mínima completa antes do término das inscrições e
na mesma vertente a idade máxima até o dia da final do concurso.
6. Caso algum dado do cadastro seja preenchido de maneira incompleta ou incorreta, o (a) interessado
(a) estará excluído (a) automaticamente do concurso, eximindo-se a “Agência By Clô” e “Litoral
Plaza Shopping” de qualquer responsabilidade.
7. As inscrições serão realizadas mediante o envio de formulário preenchido, disponibilizado através do
site www.litoralplaza.com.br e envio de fotos descritas no item 8.1 deste regulamento.
8. O concurso será realizado através da conclusão de 2 (duas) etapas:
8.1 A primeira etapa eliminatória será realizada através da seleção de fotos das candidatas a serem
enviadas ao e-mail mktauxiliar@litoralplaza.com.br até o dia 31 de dezembro de 2016, sendo
obrigatório o envio de 2 (duas) fotos de rosto, uma delas de expressão facial séria e outra
sorrindo e 2 (duas) fotos de corpo inteiro, sendo 1 ( uma) delas frontal e outra de perfil. Para a
realização das fotos a candidata deverá estar obrigatoriamente vestida com calça legging preta e
camiseta regata branca. A divulgação dos nomes das candidatas selecionadas será realizada
até o dia 10 de janeiro de 2017 nas mídias site e Facebook do Litoral Plaza Shopping.
8.2 A segunda etapa será destinada apenas as candidatas classificadas através da etapa anterior e
se realizará através do envio de um vídeo “caseiro” de 15”, produzido pela própria candidata e
enviado ao e-mail mktauxiliar@litoralplaza.com.br até o dia 31 de janeiro de 2017 com sua auto
apresentação e breve descrição de seus objetivos profissionais. O objetivo desta etapa
classificatória é avaliar a desenvoltura e fotogenia das candidatas. A divulgação do nome da
candidata vencedora será realizada até o dia 10 de fevereiro de 2017 nas mídias site e
Facebook do Litoral Plaza Shopping.
9. Caso a participante não envie o material obrigatório dentro do prazo estipulado ou o material esteja
fora dos padrões estabelecidos, será automaticamente desclassificada.
10. A finalista será contemplada com os seguintes prêmios que ser:


1 (um) book fotográfico: a ser realizado até 31 de maio de 2017 em data a ser agendada com a
ganhadora, a agência By Clô e Fotógrafo.




Curso de modelo oferecida Oficina de Modelos By Clô a ser realizado até 31 de julho de 2017.
Será a modelo das peças de comunicação da Campanha de Aniversário do Shopping de 2017,
através de contrato com o cachê estabelecido de R$ 1.500,00, para a realização de fotos e imagens
necessárias para a produção de campanha publicitária até 31 de novembro de 2017.

11. Disposições gerais


Não serão permitidas imagens submetidas pelos participantes que:
 (a) violem a lei, a moral, os bons costumes, a propriedade intelectual, os direitos à honra, à vida
privada, à imagem, à Intimidade pessoal e familiar
 estimulem a prática de condutas ilícitas ou contrárias à moral e aos bons costumes;
 incitem a prática de atos discriminatórios, seja em razão de sexo, raça, religião, crenças, idade
ou qualquer outra condição;
 induzam ou possam induzir a um estado inaceitável de ansiedade ou temor;
 induzam ou incitem práticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e para o equilíbrio
psíquico;
 violem o sigilo das comunicações;
 veiculem, incitem ou estimulem a pedofilia.

12. Todos os participantes concordam, antecipadamente, em ceder os direitos autorais e de imagem a
"Agência By Clô” e “Litoral Plaza Shopping", independentemente de serem escolhidas como
vencedoras do concurso, a fim de que possam publicá-las ou usá-las de qualquer forma e para
qualquer finalidade.
13. Os prêmios têm natureza individual e intransferível, sendo impossível sua conversão em valores,
bens ou direito.
14. Os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, sendo
sumariamente excluídos do concurso àqueles que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada,
ou que não tiverem disponibilidade para as etapas aqui descritas, ficando ainda sujeitas à
responsabilização penal e civil, na forma da lei.
15. A participação no concurso implicará na aceitação total e irrestrita de todos os termos deste
Regulamento, bem como presumir-se-á condição de que o participante vencedor não possui
qualquer impedimento fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio.
16. A vencedora do concurso será determinada através de avaliação realizada por comissão julgadora,
escolhida a critério do Litoral Plaza Shopping.
17. As etapas classificatórias poderão sofrer eventuais alterações definidas pelo Litoral Plaza Shopping
sem qualquer divulgação antecipada ao início do concurso, ou implicações no decorrer do mesmo.

