TROQUE O METRO QUADRADO
PELO METRO PENSADO

REGULAMENTO OPEN INOVATION
DA AÇÃO
A ação digital “OPEN INNOVATION” será realizada pela empresa NOVAES ENGENHARIA, com sede na Av. Desembargador Moreira, 2800, Torre Empresarial Santo Amaro - 1º andar, (85) 3044.1234, Fortaleza, Ceará, de acordo
com as regras estabelecidas no presente regulamento. A ação digital tem caráter exclusivamente cultural e/ou
recreativo, não subordinado a qualquer modalidade de pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes
ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. A participação nesta ação é
voluntária e gratuita e será realizada utilizando aplicativo na Fan Page (http://www.novaesengenharia.com.br/open-innovation) da NOVAES ENGENHARIA.
PARTICIPANTES
Podem participar desta ação todas as pessoas físicas residentes e domiciliadas no Brasil ou que se encontram
no País, no período da ação, sem a necessidade de compra de produto ou serviço da promotora ou pagamento
de qualquer valor.
VIGÊNCIA DA AÇÃO
A AÇÃO terá início às 12h00min (doze horas) do dia 1 de agosto de 2017 (um de agosto de dois mil e dezessete)
e ocorrerá em uma etapa, que se encerrará às 12h00min (doze horas, meio dia do horário de Brasília) do dia 01
de agosto de 2019 (um de agosto de dois mil e dezenove).
A divulgação do vencedor também ocorrerá em uma etapa: que será até às 14h00min (quatorze horas) do dia
15 de agosto de 2019 (quinze de agosto de dois mil e dezenove), no site da NOVAES ENGENHARIA (http://www.novaesengenharia.com.br/)
DA PARTICIPAÇÃO
A participação nesta ação digital implica aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento. Para
concorrer, o (a) participante precisa acessar o aplicativo o site da Novaes Engenharia (http://www.novaesengenharia.com.br/).
O cadastro poderá ser realizado com o login do Facebook, que fará com que, automaticamente, o participante
curta a Fan Page da NOVAES ENGENHARIA, caso o mesmo ainda não curta, ou por cadastro com nome e email.
Na ação, o (a) participante irá escrever uma frase com uma ideia inovadora que poderá ser utilizada nos projetos dos empreendimentos da NOVAES ENGENHARIA. Após o upload, será postado em seu mural que ele está
participando e sua ideia estará disponível para ser julgada pela equipe da NOVAES ENGENHARIA.
MECÂNICA DA AÇÃO
- O participante cadastrará os dados com login do Facebook ou por cadastro com nome e email;
- Inserção de ideia inovadora através do aplicativo;
- A frase com ideia inovadora concorrente estará à disposição para ser julgada pela equipe da NOVAES ENGENHARIA.
A NOVAES ENGENHARIA selecionará a melhor ideia, que precisará preencher os seguintes critérios:
- Criatividade;
- Benefício que proporciona;
- Novidade;
- Exequibilidade;
- Sustentabilidade.

O Autor da ideia selecionada pela equipe da NOVAES ENGENHARIA ganhará 1 iPad.
O vencedor poderá retirar seu prêmio assim que for convocado pela NOVAES ENGENHARIA.
Está vedada a utilização de frases com conteúdos impróprios (nudez, pornografia, apologia às drogas, pedofilia,
propaganda política, violação de direito autoral ou de imagem, exposição de marcas de terceiros ou demais
imagens consideradas impróprias pela NOVAES ENGENHARIA). Identificado conteúdo impróprio, o participante será sumária e automaticamente desclassificado.
A NOVAES ENGENHARIA não se responsabiliza pelo uso indevido das frases pelos seus participantes, assim
como da sua investigação de origem.
PREMIAÇÃO
Prêmio:
Primeiro colocado: 1 iPad (iPad 16GB Branco WiFi – Apple)
A falta de manifestação do (a) vencedor (a) para a retirada do prêmio em até três dias úteis a partir da divulgação, garantirá à NOVAES ENGENHARIA o direito de ceder ao segundo colocado o prêmio e assim sucessivamente. A NOVAES ENGENHARIA fará contato com o (a) vencedor (a) por meio de e-mail, telefone ou via inbox
no Face Book.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao se inscrever para participar da ação, nos termos deste regulamento, os participantes estarão automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável:
1.
O uso gratuito, livre de qualquer ônus ou encargos de seu nome, sua voz e imagem em fotos, arquivos
e/ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, para a ampla divulgação da ideia e/ou da imagem pessoal
utilizada nas redes sociais.
2.
As autorizações descritas acima são concedidas em caráter de exclusividade e não significam, implicam ou resultam em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento por parte da NOVAES ENGENHARIA, estando o participante ciente destas condições.
3.
A utilização da ideia vencedora ou qualquer outra ideia apresentada não será remunerada financeiramente pela Novaes Engenharia, nem tão pouco gerará qualquer vínculo contratual entre as partes.
4.
Ao se inscrever para participar desta ação, nos termos deste regulamento, os participantes estarão,
ainda, automaticamente:
(a)
Assumindo plena e exclusiva responsabilidade pelo texto enviado, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a deveres de
segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens legalmente protegidos, eximindo a NOVAES ENGENHARIA de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos e direitos;
(b)
Declarando conhecer e aceitando expressamente que a NOVAES ENGENHARIA não é responsável,
nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta ação digital ou
da eventual aceitação do prêmio.
Todas as dúvidas e/ou questões surgidas na presente ação poderão ser enviadas para o e-mail (secretaria@novaesengenharia.com.br) e serão solucionadas pela NOVAES ENGENHARIA, considerando sempre as normas de
proteção ao consumidor. Os casos omissos serão analisados pela NOVAES ENGENHARIA, sendo sua decisão
soberana e irrecorrível.
5.
Excluem-se de participação nesta AÇÃO: sócios, diretores, administradores e funcionários da empresa
proprietária da NOVAES ENGENHARIA. As pessoas impedidas de participar, quando identificadas, serão
automaticamente desclassificadas.
O regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, caso seja necessário.
6.
Se for identificada alguma forma de burlar a mecânica do concurso pelo participante, automaticamente o mesmo será desclassificado.

