
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL PARA ESCOLHA DO NOME DA
REVISTA DA DISCIPLINA DE INGLÊS DO COLÉGIO RIO BRANCO CAMPINAS

O Colégio Rio Branco Campinas torna público, para conhecimento da comunidade, o

regulamento para escolha do nome da nova revista da disciplina de língua inglesa.

1. APRESENTAÇÃO

A revista será lançada no segundo semestre de 2021 e terá como fim divulgar trabalhos

desenvolvidos pelos alunos na disciplina nos quatro segmentos do colégio. A publicação

será feita em formato eletrônico para permitir a divulgação do material em distintos

formatos (vídeos, podcasts, textos escritos, cartuns, tirinhas etc.).

2. DOS OBJETIVOS E PARTICIPANTES

2.1. Eleger o nome oficial da nova revista.

2.2. O concurso é aberto a todos os alunos e será realizado no período de 14 a 25 de

junho de 2021.

3. DAS SUGESTÕES

3.1. Os interessados deverão preencher o formulário, que será disponibilizado via e-mail,

com número de matrícula, e-mail institucional e a sugestão de nome para a revista.

3.2. As sugestões deverão ser enviadas no período de 14 a 25 de junho de 2021.
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https://forms.gle/ssttJ3uAo2MEkCV17


3.3. Os nomes recebidos após a data estabelecida estarão automaticamente

desclassificados.

3.4. Cada concorrente poderá participar com uma única sugestão.

4. DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. A Comissão Julgadora do concurso será composta por professores e demais

funcionários do colégio.

4.2. A Comissão Julgadora do Concurso selecionará 1 nome. A escolha terá como

critérios: originalidade; relação com o caráter da revista e disciplina.

5. DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. Caso o nome escolhido tenha sido sugerido por duas ou mais pessoas, será levada

em consideração a data e horário de inscrição.

5.2. Será vencedora a proposta que obtiver mais votos. O nome eleito será utilizado pela

revista durante sua existência ou até que seja necessária a criação de um novo nome.

5.3. Caso ocorra empate na votação, caberá à Comissão Julgadora a escolha do 1º

colocado.

5.4. O resultado final do concurso será anunciado no dia 28 de junho de 2021 nos canais

oficiais do colégio.

6. DA PREMIAÇÃO
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6.1. O vencedor do concurso poderá escolher como prêmio um Fone de Ouvido JBL

500BT Bluetooth ou uma Mesa Digitalizadora Wacom One CTL 472.

6.2. A Comissão Julgadora do concurso entrará em contato com o vencedor via e-mail

para que receba sua premiação.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Todos os participantes do concurso declaram, desde logo, serem de sua autoria a

criação, não constituindo plágio ou qualquer violação de direitos de terceiros.

7.2. A inscrição neste concurso implica a cessão dos direitos autorais das sugestões de

nomes para a revista, sejam eles ou não o vencedor. O participante autoriza o uso do

nome da revista em qualquer material de divulgação sem ônus ao Colégio Rio Branco

Campinas.

7.3. A inscrição neste concurso também implica a cessão dos direitos de imagens dos

participantes, podendo o colégio divulgar seus nomes e imagens em qualquer peça de

divulgação referente ao concurso, sem ônus ao instituto.

7.4. A decisão da Comissão Julgadora será soberana e de caráter irrevogável, não

cabendo nenhum recurso por parte do participante.

7.5. A simples participação neste concurso, de incentivo à criatividade, implica o total

conhecimento e aceitação irrestrita deste regulamento.

7.6. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora do

Concurso.

Campinas, 14 de junho de 2021.
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