
Regulamento – Concurso Cultural Batman Montegrappa / Jovem Nerd

1. Poderão participar todas as pessoas físicas, residentes no Brasil, que possuam uma 
conta na Skynerd.com.br e no Facebook.com e que tenham curtido as páginas da 
Montegrappa (https://www.facebook.com/MontegrappaItalia) e do Jovem Nerd (http://
www.facebook.com/jovemnerd) no Facebook.

1.1. Não poderão participar do concurso cultural os funcionários do grupo Jovem Nerd, 
que engloba as empresas Pazos & Ottoni Ltda. e Megaboga Editora Ltda.

2. Para participar é necessário:
2.1. Publicar uma arte original para uma caneta Montegrappa Superman e/ou para uma 
caneta Montegrappa Mulher Maravilha na sua página pessoal da Skynerd até às 23:59h 
do dia 15/12/2012 (sendo o horário oficial o aferido pelo sistema da Skynerd). O 
participante pode escolher fazer a arte de uma das duas canetas citadas acima ou das 
duas canetas, juntas ou separadas. O número de artes por participante é ilimitado. Serão 
aceitas todas as técnicas de artes gráficas e/ou plásticas existentes como: ilustrações, 
fotomontagens, manipulações de imagens, recortes, modelagens 3D, pinturas, esculturas 
e qualquer outra técnica não listada aqui desde que a arte seja publicada na forma de 
imagem digital (formatos JPG e/ou PNG ) na Skynerd.
2.2. Curtir as páginas da Montegrappa (https://www.facebook.com/MontegrappaItalia) e do 
Jovem Nerd (http://www.facebook.com/jovemnerd) no Facebook.
2.3. Colocar o link para sua página pessoal do Facebook no(s) post(s) que publicar sua(s) 
arte(s) original(is) com o fim de verificar se o participante curtiu as páginas da 
Montegrappa e do Jovem Nerd no Facebook, conforme determina o regulamento.
2.4 Enviar por email o link do(s) seu(s) post(s) na Skynerd com a(s) arte(s) original(is) da 
Caneta Montegrappa Superman e/ou Caneta Montegrappa Mulher Maravilha para o 
seguinte email: promocoes@jovemnerd.com.br

3. A participação no concurso será entre os dias 19 de novembro de 2012 a 15 de 
dezembro de 2012, até às 23:59h (horário de Brasília).

4. Na avaliação das artes originais será levado em consideração a criatividade e a 
adequação ao tema proposto.

5. No caso de artes similares ou iguais, será escolhida a que foi publicada primeiro.
5.1. No caso da arte publicada não ser comprovadamente original, a arte será 
desclassificada imediatamente. 

6. Os usuários poderão enviar quantas artes desejarem, porém só poderão 
ser premiados uma vez ao longo da promoção.

7. Serão selecionadas 10 artes originais, eleitas de acordo com um júri do Jovem Nerd. As 
10 artes finalistas serão enviadas para a Montegrappa, que selecionará a vencedora. O 
vencedor ganhará 1 kit da Caneta Batman da Montegrappa. O kit consiste em uma caneta 
Batman Montegrappa rollerball, um relógio e um par de abotoaduras.

8. A divulgação do resultado será feita no dia 19 de dezembro de 2012 no NerdOffice 
S03E48.
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9. A notificação será via e-mail cadastrado na Skynerd e o contato será feito 
pela equipe Jovem Nerd. Caso o ganhador não mande os dados para envio do prêmio em 
até 5 (cinco) dias corridos a partir da notificação, perderá o direito ao prêmio. Então, uma 
nova seleção do ganhador será feita pela Montegrappa.

10. O prêmio será entregue em janeiro de 2012 e a data será combinada entre a equipe 
Jovem Nerd e o ganhador.

11. Esse regulamento pode sofrer alterações, sem aviso prévio, a qualquer momento.

12. Ao participar do Concurso Cultural, o participante manifesta sua total e incondicional 
aceitação a este regulamento.


