
REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL DA BURGER LAB E GUIA DO HAMBÚRGUER 

 

1. DA DENOMINAÇÃO 

 

O Concurso Cultural é intitulado “GANHE 1 ANO DE BURGER GRÁTIS”. 

 

2. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

 

O concurso tem início às 11h do dia 15/11/2012 e término às 23h59 do dia 27/01/2013. 

E no dia 06/02/2013 será a degustação das receitas escolhidas e divulgação do ganhador. 

 

3. DO CONCURSO CULTURAL 

 

3.1. Este concurso cultural tem caráter exclusivamente cultural e recreativo e não implica 

qualquer modalidade de sorteio ou pagamento por parte dos participantes, referente à 

Burger Lab e ou Guia do Hambúrguer de acordo com o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

5.768/71 e artigo 30, do Decreto nº 70.951/72. 

3.2. O Concurso Cultural “Ganhe 1 ano de Burger Grátis” (Concurso) será promovido por 

Burger Lab (Realizadora) e parceria com Guia do Hambúrguer (Parceria)  

O Concurso será realizado no blog www.guiadohamburguer.com. 

 

4. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Podem participar do concurso todas as pessoas físicas, residentes, domiciliadas no 

Brasil e que sejam maiores de 18 anos e cuja inscrição e procedimentos estejam de 

acordo com as regras constantes no presente regulamento. 

4.2. Será vedada a participação de funcionários do BURGER LAB, GUIA DO 

HAMBÚRGUER E AGÊNCIA COMUNICAS, parentes de funcionários e empresas 

terceirizadas pelo mesmo, bem como todos os demais envolvidos na organização do 

presente concurso cultural e seus parentes. 

4.3. Para participar, o interessado deverá: 

 

(I) Ler e aceitar os termos deste regulamento; 

(II) Comprar e montar um burger da Burger Lab; 

(III) Tirar foto do burger; 

(IV) Enviar para o blog do Guia do Hambúrguer; 

(V)  Publicar uma foto com o tema “GANHE 1 ANO DE BURGER GRÁTIS” + a receita com 

os toppings utilizados; 

(VI) O participante poderá publicar várias fotos durante o concurso; 

http://www.guiadohamburguer.com/


(VII) Todas as publicações realizadas fora do local acima determinado serão 

desclassificadas automaticamente; 

(VIII) O resultado será mensurado em conjunto pelas empresas GUIA DO 
HAMBÚRGUER, BURGER LAB E AGÊNCIA COMUNICAS . 

4.4. O perfil e nome dos vencedores serão divulgados por meio da fanpage da BURGER 

LAB (https://www.facebook.com/aburgerlab), do GUIA DO HAMBÚRGUER 

(https://www.facebook.com/guiadohamburguer) e também no blog 

www.guiadohamburguer.com. As fotos e receitas enviadas dentro do período de 

participação do Concurso, qual seja, das 11:00 do dia 15/11/2012 às 23:59 do dia 

27/01/2013 (Horários Oficiais de Brasília). Não serão aceitas fotos enviadas após o 

encerramento do período de participação. 

 

5. CRITÉRIO DE PREMIAÇÃO 

 

5.1. De todas as receitas enviadas, serão selecionadas 4 receitas pelo juri interno e 1 

receita via voto popular. 

5.2. O voto popular acontecerá a partir do dia 28 de janeiro às 11h até o dia 03 de fevereiro 

às 23h59. 

5.3. A receita/foto mais votada através de uma votação popular no blog do GUIA DO 

HAMBÚRGUER ”www.guiadohamburger.com“ será uma das finalistas. 

5.4. No dia 06 de fevereiro de 2013 as 5 receitas classificadas passarão por um júri interno 

determinados pela empresa GUIA DO HAMBÚRGUER E BURGER LAB, que realizarão 

as receitas no PDV do BURGER LAB e também a degustação, assim escolhendo 01 

vencedor, que ganhará gratuitamente um combo com até 5 toppings, individual, 01 vez 

por semana, (não cumulativo), durante 01 ano. (item6). 

5.5. A divulgação do ganhador será feita no dia 07 de fevereiro de 2013. 

5.6. Caso haja 2 receitas iguais, será considerada participante a primeira enviada. 

5.7. Os participantes serão excluídos automaticamente do concurso em caso de qualquer 

tipo de violação deste regulamento ou fraude comprovada, podendo ainda responder 

por crime de falsidade ideológica ou documental. 

5.8. Os autores ao enviarem as fotos/receitas para o concurso autorizam a utilização de 

suas imagens na fanpage do BURGER LAB, GUIA DO HAMBÚRGUER e AGÊNCIA 

COMUNICAS. Essa autorização é válida para o período de vigência do concurso 

“GANHE 1 ANO DE BURGER GRÁTIS” ou para períodos futuros, sempre associados 

às informações de “Dicas do Chef’ na Burger Lab com o devido crédito ao autor.  

5.9. A foto deverá (i) ter sido criada com o tema indicado e (ii) ser original.  

5.9.1. Não serão aceitas as fotos que mencionarem outras marcas e/ou negócios 

próprios e contiverem linguagens inapropriadas, sendo que estas serão eliminadas 

do concurso cultural e deletadas da fanpage da BURGER LAB, GUIA DO 

HAMBÚRGUER E AGÊNCIA COMUNICAS 

5.9.2. Não serão aceitas fotos tratadas ou montagens feitas em editores de imagem. 

https://www.facebook.com/aburgerlab
https://www.facebook.com/guiadohamburguer
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5.10. Em caso de denúncia a comissão julgadora fará a análise e terá soberania para 

decidir se a denúncia é válida ou não, podendo optar pela desclassificação ou não 

do participante ou somente a receita/foto denunciada. 

5.11. Ao enviar uma foto/receita para o concurso cultural você estará assumindo que esta 

é de sua autoria, colocando A BURGER LAB, GUIA DO HAMBÚRGUER E 

AGÊNCIA COMUNICAS a salvo de toda e qualquer responsabilidade quanto a 

eventuais acusações de plágio, bem como por quaisquer pleitos ou reivindicações 

que envolvam direitos autorais de terceiros, inclusive indenizando as empresas 

regressivamente, caso a BURGER LAB, GUIA DO HAMBÚRGUER ou AGÊNCIA 

COMUNICAS ou terceiros venham a ser acionados e/ou condenados, 

comprometendo-se a excluir a BURGER LAB ou terceiros de uma eventual lide, 

caso os mesmos venham a ser demandados. 

5.12. Em momento algum poderá a BURGER LAB, GUIA DO HAMBÚRGUER e 

AGÊNCIA COMUNICAS ser responsabilizado por participações atrasadas, enviadas 

erroneamente, incorretas ou inválidas. A BURGER LAB, GUIA DO HAMBÚRGUER 

e AGÊNCIA COMUNICAS não serão responsáveis por problemas ou falhas de 

qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos 

de computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou 

falha em operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, 

incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou falha em 

recebê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na internet ou no 

site ligado ao concurso, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros 

(hackers). 

 

6. PRÊMIO 

6.1. O vencedor receberá como prêmio um (01) combo com até 5 toppings, individual, 

01 vez por semana, (não cumulativo), durante 01 ano.  

6.2. Válido do dia 10 de fevereiro de 2013 à 10 de fevereiro de 2014. 

6.3. O prêmio é pessoal e intransferível, não sendo, ainda, permitida a troca destes por 

dinheiro ou por qualquer outro produto. 

 

7. DA RETIRADA DO PRÊMIO 

 

7.1. Os vencedores serão contatados através de um contato pessoal via DM do 

Facebook e serão solicitados dados pessoais (nome completo, RG, CPF, telefone 

e e-mail), imprescindíveis para que possam receber seu prêmio. 

7.2. Um voucher será enviado diretamente para o endereço de e-mail fornecido pelo 

vencedor, pela conta da BURGER LAB.  



7.3. O prêmio será entregue mediante a apresentação do voucher impresso na loja da 

BURGER LAB, localizada na Av. Paulista, 854 no Shopping Top Center. 

7.4. A Burger Lab não poderá ser responsabilizada por endereços errados, inexistentes 

ou incompletos. 

7.5. Um representante da Burger Lab entrará em contato, através do e-mail cadastrado, 

com o contemplado, em até 5 (cinco) dias, contados da data da divulgação do 

ganhador, no dia 07 de fevereiro de 2013. Não havendo êxito na comunicação e 

não tendo o vencedor entrado em contato com a Burger Lab através do e-

mail “larissa@comunicas.com.br” no prazo de 2 (dois) dias, a partir da divulgação 

do resultado no site, o participante será desclassificado, sendo o prêmio transferido 

para o próximo colocado dentro das condições válidas. 

7.6. A Burger Lab, ainda, solicita ao premiado que comprove, documentalmente, a 

veracidade das informações prestadas, no prazo de 2 (dois) dias, a partir da data 

do contato. Caso não haja resposta nesse prazo, o participante será 

desclassificado sendo, igualmente, o prêmio transferido para o próximo colocado 

dentro das condições válidas. 

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

8.1. Os dados pessoais solicitados aos participantes são para uso exclusivo da 

BURGER LAB e em hipótese alguma serão divulgados. No caso dos e-mails 

informados, esses poderão ser usados pela BURGER LAB para futuras 

comunicações. 

8.2. O presente Concurso Cultural e seu regulamento poderão ser alterados e/ou 

suspensos ou cancelados a qualquer momento, sem aviso prévio, por motivo de 

força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da BURGER 

LAB e que comprometa a realização do Concurso Cultural de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado. 

8.3. A participação neste Concurso Cultural implica na aceitação total e irrestrita 

de todos os itens deste regulamento. 

8.4.  As fotos devem ter no máximo 2MB e serem salvas em arquivo JPEG e PNG. 

 

 

 

  

 


