REGULAMENTO CONCURSO AU PAIR
BLUMENAU E REGIÃO – DEZ 2017
Martins Intercâmbio Viagens e Turismo, CNPJ sob o nº.07.522.053/0001-11,
com sede na Rua Joinville, 174/sala 2 – Blumenau/SC, doravante denominada
EMPRESA ORGANIZADORA, realiza o concurso Au Pair USA,

para o qual

estabelece o presente regulamento, mediante as cláusulas e as condições a seguir
elencadas:
O

presente regulamento estabelece

as

normas

para

o CONCURSO

E

PREMIAÇÃO de 01 (um) Intercâmbio Internacional – AU PAIR EUA.
I – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO
1 – Poderá participar do concurso mulheres de idade entre 18 e 26 anos, solteiras e
sem filhos e que possuam carteira de motorista. Para inscrição no concurso é
necessário:
- Agendamento via telefone ou e-mail até dia 24 de Novembro, Quinta-feira, para
prova a ser realizada no dia 26 de Novembro, sábado, das 10h às 12h na Cultura
Inglesa Blumenau:
R. Mal. Floriano Peixoto, 303 - Centro, Blumenau (47) 3035-1348 / 9910-8476 –
blumenau@worldstudy.com.br
No dia da prova é imprescindível a apresentação da CNH original. Sem o documento
não será possível realizar a prova.
2 – É vedada a participação de pessoa jurídica, bem como de estrangeiros, menores
de 18 e maiores de 26 anos, mulheres casadas e mulheres com filhos.
2.1 – Estão proibidos de participar desta promoção os empregados ou ex-empregados
da World Study, bem como seus respectivos cônjuges e parentes até 3º grau, nos
termos do artigo 3º da Lei 5.768, de 20 de Dezembro de 1971, regulamentada pelo
Decreto nº 70.951, de 9 de Agosto de 1972, assim como os prestadores de serviço e
todos os empregados de quaisquer empresas direta ou indiretamente envolvidas na
operação da World Study.
3 – O concurso será em 3 etapas;

1ª etapa: Prova de inglês aplicada, mediante agendamento prévio, dia 26/11/2016 na
Cultura Inglesa Blumenau. A prova é composta por 80 questões objetivas, sendo
necessário o acerto de 46 delas para aprovação. Para aquelas que atingirem a nota de
corte, haverá uma 2ª etapa;
2ª etapa: Vídeo de até 3 minutos em inglês falando sobre a vida da candidata, (dentre
os vídeos será escolhido 1 ganhadora pela Michelle Alves, Blog Cabide Colorido). Este
vídeo deverá ser enviado para a mesma unidade onde foi feita a prova até o dia
05/12/2016.
3ª etapa: Presença na palestra com a equipe da World Study e Michelle Alves do blog
Cabide Colorido no dia 10/12/2016 que será realizada no Himmelblau Palace Hotel;
4 – Este regulamento poderá ser consultado a qualquer tempo no blog Cabide
Colorido.
II- DA PREMIAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES
5 – O prêmio será 1 programa Au Pair USA com duração de um ano;
6 – Os traslados até o aeroporto ida e volta, bem como despesas pessoais, são de
responsabilidade da ganhadora,
7 – A documentação necessária para a viagem, assim como despesas com
passaporte, visto americano, deslocamento para solicitação do visto americano é
responsabilidade da ganhadora.
8 – O prêmio é insubstituível e intransferível, de modo que, caso a ganhadora não
usufrua, ou manifeste o seu não interesse em usufruir, o prêmio será automaticamente
cancelado, sem qualquer restituição, compensação, ou indenização de qualquer
natureza.
9 – O resultado do concurso será divulgado nas mídias sociais da World Study e Blog
Cabide Colorido.
10. – A prescrição do direito ao prêmio será dia 04 de Janeiro de 2017.
10.1 – Não será devida qualquer indenização ou reembolso de qualquer valor ao
participante, seja por sua desclassificação, visto negado ou qualquer outro motivo.

11 – A candidata tem plena ciência de que, ao se inscrever na presente promoção
estará concedendo a World Study, de forma automática e gratuita, autorização para
utilizar de sua imagem e voz na produção de matéria promocional e em peças
publicitárias, com exposições em qualquer tipo de mídia, através de internet, rádio,
televisão ou telefonia, fixa ou móvel, bem como através de jornais e revistas,
impressos ou on-line, site e Blog; A candidata atesta estar ciente e de acordo com as
regras e determinações do presente regulamento, nada tendo a se opor com relação
ao mesmo.

Blumenau, 14 de Novembro de 2017.

