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Regulamento: SoRteio “kit educação ambiental”
A promoção tem como alvo escolas localizadas em Território Nacional participantes do movimento 
Onda Verde, que se registrarem no site oficial do movimento http://greenwave.cbd.int/en/user/register 
e encaminharem uma cópia da confirmação do registro para o email contato@fundacaoboticario.org.br, 
no período de 19/05/2010 a 24/05/2010.

1. como PaRticiPaR
1.1. Durante o período de participação, compreendido entre 19/05/2010 a 24/05/2010, 
as escolas que visitarem o blog do movimento http://ondaverdefundacao.wordpress.
com/, de qualquer computador com internet, poderão manifestar vontade em 
participar da promoção, de acordo com as condições de inscrição abaixo descritas: 
1.2. Para ser participante 
1.2.1 Ser uma escola localizada no território nacional brasileiro
1.2.2 Efetuar registro no site oficial do movimento http://greenwave.cbd.int/en/
user/register e encaminharem uma cópia da confirmação do registro ou uma menção 
informando sobre o registro citando o nome do grupo (group name), cidade e estado 
para o email contato@fundacaoboticario.org.br. Estas informações estarão sujeitas 
a conferência no mapa do site oficial da Convenção da Diversidade Biológica.
1.2.3 Não participarão do sorteio, as escolas que realizarem o registro, mas que não 
enviarem cópia da confirmação de registro para contato@fundacaoboticario.org.br 
ou uma menção sobre o registro informando nome do grupo (group name), cidade 
e estado. 
1.3. A Fundação O Boticário não será responsável por quaisquer problemas no 
servidor, correio eletrônico, software de gerenciamento de correio, conexão ou 
qualquer problema técnico que impossibilite o recebimento dos e-mails enviados 
para os participantes do sorteio, recebimento esse que deverá ocorrer até o dia 
anterior da apuração, sob pena de seu endereço eletrônico ser excluído da promoção, 
ficando a Fundação O Boticário isenta, ainda, de qualquer responsabilidade por 
e-mails não recebidos, perdidos ou danificados. 
Os itens acima descritos deverão ser seguidos corretamente até o dia 24/05/2010 
(data final de participação). 
1.4. Permissões e restrições gerais
Cada escola poderá participar apenas uma vez do sorteio.
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2. PRemiação:
2.1. Descrição do Prêmio: kit da Semana O Boticário de Educação Ambiental
2.2.  Composição do Kit:
DVD com vídeos educativos:
• vídeo 1: de forma lúdica e simples, esclarece o conceito de Mudanças Climáticas;
• vídeo 2: animação que destaca boas práticas ambientais que podem ser adotadas em nosso dia-a-
dia. 
CD-ROM com sugestões de atividades: 
• propostas de atividades para os Ensinos Fundamental e Médio, divididas por série;
2.3. Serão no mínimo 10 sorteios e será entregue um kit por escola sorteada.
2.4. Cada escola inscrita participará somente uma vez do sorteio.
2.5. Os produtos que compõe o kit da Semana O Boticário de Educação Ambiental poderá ser visto na 
forma de fotos ilustrativas dos materiais no endereço: http://www2.boticario.com.br/mundomaisbelo/
page/O-Kit.aspx
 

3. divulgação
3.1. A promoção será divulgada por meio de Internet (redes sociais, entre outros) 
bem como no blog http://ondaverdefundacao.wordpress.com/. 
3.2. A divulgação dos ganhadores se fará por e-mail aos contemplados e por meio 
do blog http://ondaverdefundacao.wordpress.com/. 
3.3. A Fundação O Boticário disponibilizará o regulamento completo do sorteio no 
blog do movimento no Brasil pelo endereço http://ondaverdefundacao.wordpress.
com/. 
3.4. Em caso de dúvida haverá, à disposição dos interessados, o email contato@
fundacaoboticario.org.br

4. o SoRteio
O sorteio ocorrerá em 27/05/2010, às 15h00 na Fundação O Boticário, Rua 
Gonçalves Dias, 225 – Curitiba, Paraná.
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5. local e PRocedimentoS de entRega doS PRêmioS
5.1. Os prêmios são pessoais e intransferíveis e serão entregues nas escolas vencedoras,  via correio, 
sem ônus, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da respectiva apuração. 
5.2. A escola contemplada deverá retornar o e-mail de aviso, no ato do recebimento, confirmando o 
nome da escola, a pessoa responsável pelo recebimento do prêmio e o endereço completo para envio via 
correio. 
5.3. A responsabilidade da Fundação O Boticário perante o participante ganhador encerra-se no 
momento da entrega do prêmio, inclusive com relação a defeitos e/ou problemas técnicos apresentados 
posteriormente à entrega deste. 
5.4. O prêmio não poderá ser distribuído ou convertido, total ou parcialmente, em dinheiro. 
 

6. ceSSão de diReitoS
6.1. Os participantes ganhadores concordam em ceder neste ato os direitos de 
uso de sua imagem e som de voz, sem qualquer ônus para a Fundação O Boticário 
ou seus colaboradores, para uso exclusivo na divulgação desta promoção, pelo 
período de 12 (doze) meses após seu término. 
 7. Desclassificação
7.1. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em 
caso de suspeita de fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente 
determinados e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas ou 
equivocadas, de acordo com as regras do regulamento da promoção. 
8. Disposições gerais
8.1. É de total responsabilidade da Fundação o Boticário o cumprimento de todas 
as condições estabelecidas neste Regulamento. 
8.2. O simples ato do envio da inscrição pressupõe total conhecimento e 
concordância com as disposições deste regulamento por parte do concorrente. 
8.3. Caso algum prêmio não seja reclamado no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apuração da promoção, caducará o direito do respectivo titular. 
8.5. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do domicílio do participante para 
solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção. 




