REGULAMENTO #AmoRioandLearn
Informações Gerais
O concurso #AmoRioandLearn é promovido pela escola Rio & Learn. Podem
participar quaisquer pessoas interessadas em aprender Português, com exceção
daquelas que tenham nacionalidade em países cujo idioma oficial seja o Português.

Prêmio
1. Uma hora de Aula Privada presencial ou online na escola de Português Rio
& Learn para a pessoa cuja foto postada participante do concurso seja
considerada a melhor da semana.

Participação
1. Cada pessoa terá direito a uma participação semanal no concurso
#AmoRioandLearn independente de quantas vezes utilizar a hashtag
#AmoRioandLearn
2. Para concorrer ao prêmio (uma hora de Aula Privada presencial ou online
cada semana), o participante deverá publicar quantas fotos desejar no
Instagram usando a hashtag #AmoRioandLearn.
3. Podem participar pessoas interessadas em aprender Português que sejam de
quaisquer nacionalidades, com exceção de pessoas com nacionalidade de
países que têm o Português como idioma oficial.
4. Serão consideradas somente as participações feitas através do Instagram.
5. Para concorrer, o usuário deverá seguir o perfil da Escola de Português Rio
& Learn no Instagram que é @rioandlearn.
6. Para validação da participação é preciso:
a. usar a hashtag #AmoRioandLearn.
b. postar uma foto no Rio de Janeiro; na Escola de Português Rio &
Learn; e/ou em qualquer outro lugar do mundo, mas então é
necessário que a imagem retrate alguma situação relacionada com o
aprendizado de Português e/ou experiência no Brasil, ou uma
experiência tipicamente brasileira.
c. a foto precisa ser feita pelo dono do perfil, plágios e replicações não
serão considerados.
7. Somente serão aceitas inscrições que preencham todas as condições
previstas neste Regulamento.
Informações aos participantes:

1. O agendamento da Aula Privada fica condicionado à disponibilidade de
agenda da escola.
2. O participante tem o prazo de uma semana para entrar em contato com a
escola, informando o link da foto (por meio do e-mail info@rioandlearn.com) a
partir da data de publicação. Este prazo é de uma semana a partir da
divulgação do vencedor no perfil da escola Rio & Learn no Instagram.
3. A aula deverá ser marcada com a escola no prazo de sete dias após a
publicação da foto vencedora. Se o prazo for perdido pelo estudante, a aula
grátis não poderá ser marcada depois destes sete dias.
4. Os participantes devem se responsabilizar pela autoria das imagens
enviadas, estando cientes que, caso suas fotos venham a ser escolhidas,
poderão ser publicadas pela Rio & Learn Portuguese School tanto na internet
quanto em outras mídias.
5. Não serão aceitas fotos que contenham cunho ofensivo, imoral,
discriminatório, com teor ilícito ou imagens que sugiram ou estimulem atos
que possam colocar em risco a saúde, segurança e a vida.
6. Cabe à Rio & Learn Portuguese School vedar a participação de uma
imagem e/ou participante caso o conteúdo publicado e/ou
comportamento na rede social seja considerado ofensivo ou inoportuno
de algum modo.
7. Ao aceitar o presente Regulamento, o participante declara estar ciente da
isenção do Instagram sobre qualquer parte desta promoção, bem como
reconhecer que a promoção não é patrocinada, endossada ou administrada
pelo Instagram e associados.
8. As fotos serão selecionadas pela comissão avaliadora da escola, seguindo
critérios de criatividade, estética e relação com o tema do concurso.
9. Caso não possa fazer a aula, o vencedor pode usá-la para presentear um
amigo desde que este também siga nosso Instagram e não tenha
nacionalidade em qualquer país cujo idioma oficial seja o Português.
10. O concurso é individual. Se duas ou mais pessoas publicarem a mesma foto,
apenas uma participação será considerada (no caso, a publicação mais
antiga).
11. Em nenhuma hipótese o prêmio pode ser trocado por qualquer outro bem,
produto, serviço ou direito.
12. Excluem-se da participação no concurso todas as pessoas cujo Português é
o primeiro idioma.
Divulgação
1. Todas as sextas-feiras do período de vigência do concurso a foto vencedora
da Aula Privada será publicada no Instagram da Rio & Learn Portuguese
School, com menção ao vencedor.

