“Merece Sejaa”
1. O que é:
“Merece Sejaa” é uma ação realizada no twitter oficial da modelo Gisele Bündchen para
celebração do Dia das Mães, que sorteará 1 (um) kit de produtos SEJAA dentre as pessoas que
“retuitarem” as frases postadas no perfil da modelo. O vencedor receberá 1 (um) kit de produtos
SEJAA. A cada dia, uma frase diferente falando sobre ‘amor de mãe’ será postada com a
hashtag #merecesejaa.
2. Como participar (“Participante”)
Para participar da Ação você deve:
- ler todo este regulamento (“Regulamento”) e estar de acordo com os seus termos;
- “retuitar” (RT) pelo menos 1(um) dos tweets da Gisele com as frases que possuírem o
#merecesejaa em seu final (“frases da ação”), no @giseleofficial, podendo retuitar tantas
frases da ação quanto desejar.
3. Como funcionará
- A partir do dia 10 (dez) até o dia 14 (catorze) de maio de 2012 será divulgado 1 (um) tweet por
dia no @giseleofficial com uma frase finalizada pelo #merecesejaa.
- Os participantes deverão dar RT em pelo menos 1(um) dos tweets divulgados com as frases
terminadas em #merecesejaa.
- Dia 15 (quinze) de maio de 2012 será sorteado o vencedor dentre aqueles que deram RT em
pelo menos uma das frases da ação. Neste mesmo dia será feita a divulgação dos vencedores.
- Esta Ação tem caráter recreativo e é aberta a todos os que atenderem aos requisitos descritos
no item 2 (“Como participar”), não estando subordinada a qualquer cobrança ou necessidade
de pagamento por parte dos Participantes, nem à aquisição ou uso de qualquer
serviço/produto/bem ou direito.
4. Premiação
- O sorteio será realizado pela ferramenta sortei.me (http://www.sorteie.me) que selecionará
aleatoriamente 1 (um) vencedor dentre os Participantes(“Participante Premiado”).
- O Participante Premiado ganhará 1 (um) kit de produtos SEJAA, totalizando 1 (um) kit a ser
distribuído como prêmio.
- O prêmio não poderá, em hipótese alguma, ser convertido em dinheiro.
- O Participante Premiado será anunciado dia 15 (quinze) de maio de 2012 na seção
“Novidades” do Site Oficial da Gisele (www.giselebundchen.com.br), bem como no
@giseleofficial em tweet destinado exclusivamente para essa divulgação.
5. Datas e prazos
- A Ação ocorrerá exclusivamente durante os dias 10 (dez) a 14 (catorze) de maio de 2012
(“validade da Ação”), dia em que será divulgada a última “frase da ação”.
- Divulgado o Participante Premiado, a Equipe Übersite entrará em contato com este a partir
da divulgação do vencedor pelo Twitter, através de mensagem privada e email de contato da
Equipe Übersite para que o Participante Premiado envie ao email fornecido nome e endereço
completo;

- Caso o Participante Premiado não possa ser contatado ou não responda o tweet enviado num
prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do seu nome como premiado, este perderá o direito ao
prêmio e será realizado um novo sorteio para selecionar outro Participante para receber o
prêmio.
- O prêmio será enviado por correio normal e a Equipe Übersite terá até 60 (sessenta) dias, a
contar da data de contato o Participante Premiado, para enviá-lo.
- Não haverá prorrogação da Ação se, por qualquer motivo, durante o período da sua validade, o
Twitter sair do ar ou ocorrer algum problema em seu sistema operacional, de forma a
impossibilitar o seu regular andamento. Os resultados serão apurados com base no período de
validade da Ação, independente do regular funcionamento do Twitter.
- Se, por problemas técnicos, as ferramentas utilizadas para a seleção do Participante
Premiado - http://www.sorteie.me - estiverem fora do ar no período de realização da Ação e
não retornarem em tempo hábil ao sorteio, a Equipe Übersite divulgará uma segunda data para a
seleção. Se o problema persistir, a Equipe Übersite divulgará no Twitter informações sob a nova
maneira de realização do sorteio.
6. Da cessão de direitos
- O Participante Premiado concorda em licenciar o direito de uso do seu nome, perfil no
Twitter e da sua imagem para divulgação do ganhador no Site Oficial da modelo Gisele
Bündchen, no @giseleofficial e em todos os demais canais oficiais da modelo (Facebook,
Youtube, MySpace, Orkut), e/ou na imprensa. O Participante Premiado autoriza, ainda, o
armazenamento do seu nome e da sua imagem de forma definitiva em arquivos da Image Net.
7. Disposições Gerais
- A Ação é realizada pela Image Net – Gerenciadora de Sites Ltda, empresa que gerencia os
canais oficiais da modelo Gisele Bündchen na internet, e é coordenada pela sua equipe (“Equipe
Übersite”).
- Esta Ação tem abrangência única e exclusivamente no território Brasileiro.
- A participação nesta Ação não gera aos Participantes e/ou Participante Premiado nenhum
outro direito ou vantagem que não os expressamente previstos neste Regulamento.
- O objetivo desta ação é premiar o participante vencedor, de modo que o prêmio será destinado
ao vencedor e somente a ele, não ficando a Image Net obrigada a promover qualquer tipo de
doação dos prêmios por ventura recusados pelos vencedores.
- Caso o Participante Premiado se recuse a receber o prêmio, será sorteado novo vencedor
para recebê-lo.
- O Regulamento desta Ação estará disponível no Site Oficial da Gisele.
- Os Participantes declaram estar ciente de todos os termos deste Regulamento, aceitando-os
integral e irrestritamente.
- Não poderão participar desta Ação os funcionários, estagiários e subcontratados da Image Net
e seus familiares até 3º grau, bem como das empresas e pessoas que direta ou indiretamente
participarem desta Ação.
- Todas as despesas necessárias para entrega dos prêmios serão de responsabilidade da Image
Net, sendo que a sua responsabilidade encerra no da entrega do prêmio.
- A Image Net não se responsabiliza por problemas na identificação das participações, tais
como, mas não restrito a: alteração ou troca de perfil por terceiros ou não contabilização do RT
do Participante.

- A Image Net não será responsável por qualquer problema ou falha no funcionamento técnico
de redes de computadores, servidores ou provedores de internet (tais como problema de acesso
a internet, velocidade de conexão, problemas em hardware ou software), equipamentos de
computadores ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o
correto processamento das participações. A Image Net não se responsabiliza ainda, por qualquer
falha na prestação de serviços pelo Twitter ficando, ainda, isenta de responsabilidade por ações
decorrentes de caso fortuito ou de força maior que possam impedir a participação do
participante na Ação.
- Casos não previstos neste Regulamento serão avaliados pela Equipe Übersite.
- Fica desde já eleito o Foro da Cidade de Porto Alegre para dirimir quaisquer questões
decorrentes desse Regulamento e desta Ação. As leis brasileiras regem esse Regulamento e essa
Ação.
- O idioma da versão original desse Regulamento é o português (Brasil). Em caso de conflito de
qualquer versão traduzida desse Regulamento, a versão em português prevalecerá.

