SOBRE O PROJETO

O projeto “Espichei no Brasília Shopping”, realizado pelo Brasília Shopping e
o Espichei é aberto a todas as pessoas físicas que desejarem participar e
autorizarem a publicação de suas fotos e/ou vídeos curtos no feed das redes
sociais do Brasília Shopping e do Espichei Oficial, no período de 8 de abril de
2021 a 28 de maio de 2021.
O projeto tem como objetivo trazer mais afago e fofura para o feed do Brasília
Shopping e do Espichei Oficial.
Serão publicadas até 10 fotos por semana, divididas em 2 (dois) posts, que serão
selecionadas pela equipe do Espichei Oficial e deverão seguir o tema da
semana, conforme a tabela abaixo:
PERÍODO PARA ENVIO

PERÍODO DE

DA FOTO

POSTAGEM

TEMA

8 a 15 de abril de 2021

16 a 21 de abril de 2021

Fotos com Pet

22 a 26 de abril de 2021

27 a 30 de abril de 2021

Fotos

nos

pontos

turísticos de Brasília
3 a 08 de maio de 2021

09 a 15 de maio de 2021

Mãe e filho(a)

16 e 22 de maio de 2021

23 a 28 de maio de 2021

Fotos de abraço

COMO PARTICIPAR
1. O(A) participante, responsável legal da criança, deverá enviar ou publicar uma
foto ou vídeo curto da criança, obedecendo o tema de cada período, indicado na
tabela acima.
1.1. O envio da foto ou vídeo poderá ocorrer:
a) via mensagem direta (privada) no perfil do Espichei Oficial no Instagram
@espicheioficial, caso o perfil do(a) participante seja privado/fechado; ou
b) publicada no perfil pessoal do responsável legal da criança, perfil aberto, com
a hashtag #espicheinobrasiliashopping.
2. A participação é livre e gratuita, neste sentido, poderá participar qualquer
pessoa física maior de 18 anos, devendo obrigatoriamente ser o(a) responsável
legal do(a) menor que aparecerá nas fotos e/ou vídeos, enviando os referidos
arquivos para o projeto, conforme disposto neste regulamento.
3. Cada participante, responsável legal da criança, poderá enviar até 5 (cinco)
fotos ou vídeos por tema, conforme informado no presente regulamento.
4. Não será admitido realizar o cadastro em nome de terceiros. O(A)
interessado(a) em participar do projeto deverá ser obrigatoriamente o(a)
responsável legal da criança, para fins de autorização de uso de imagem do
menor.
5. Será necessário o envio do nome completo do(a) responsável legal, idade, email, cidade e bairro onde reside. A equipe organizadora enviará um e-mail de
confirmação de participação.
6. O envio das fotos e/ou vídeos deve ser realizado de acordo com o cronograma
e tema especificados na tabela deste regulamento.

7. Serão válidas as fotos e/ou vídeos que seguirem os temas especificados na
tabela e a seleção será realizada pelas responsáveis do Espichei Oficial, Gisele
Padovan e Camila Fernandes.
8. Os selecionados serão contatados pelo perfil Espichei Oficial no Instagram
@espicheioficial para solicitação dos dados do participante.
8.1. Ao participar deste projeto, e nos termos Lei Geral de Proteção de Dados,
os participantes autorizam o Brasília Shopping e o Espichei Oficial, sem ônus a
estes, utilizar as informações coletadas na presente ação para formação de
cadastro em banco de dados próprio, em ambiente seguro, com a finalidade de
garantir comunicação posterior com o participante, reforço de mídia publicitária,
sendo expressamente vedado ao Brasília Shopping e ao Espichei Oficial a
comercialização ou a cessão, ainda que a título gratuito, dos referidos dados.
9. As fotos enviadas não selecionadas serão excluídas e os organizadores estão
isentos de justificar os critérios de seleção.
10. Interações que contenham em seu contexto: bebidas alcoólicas, cigarro,
drogas, nudez, pornografia, que contenham qualquer tipo de conotação ofensiva
ou, ainda, que atentem contra as normas do Instagram desclassificarão o
participante automaticamente.
11. Todas as fotos passarão por verificação de cumprimento dos termos deste
regulamento. Fotos consideradas inadequadas pela equipe do Espichei Oficial,
ou que não cumprirem estritamente os termos aqui descritos, serão
automaticamente desqualificadas para o projeto, sem aviso prévio.
12. Ao participar deste projeto, todas as pessoas fotografadas e/ou
gravadas, bem como o responsável legal da(s) criança(s) nas fotos e/ou
vídeos enviados ou publicados declara, tacitamente, que está de acordo
com todos os termos deste regulamento e autoriza o Brasília Shopping e o

Espichei Oficial a utilizarem livre e gratuitamente nome, voz, imagem e
localidade no Instagram em materiais de publicidade, jornalístico, editorial,
didático e outros, relacionados exclusivamente ao presente projeto, sem
qualquer ônus aos organizadores do projeto e por tempo indeterminado.
13. A participação no projeto implica concordância tácita com as regras aqui
descritas, eventuais dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que
não puderem ser solucionados de imediato por meio da aplicação do presente
regulamento, poderão ser resolvidos na administração do Brasília Shopping.
14. O Brasília Shopping reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o
presente regulamento, em qualquer tempo e sem aviso prévio.

