RELATÓRIO DA SÉRIE: QUARTO DE BLOGUEIRA

RESUMO
A Equipe Rayza Nicácio desenvolveu o quadro intitulado “Quarto de Blogueira” para o
canal Rayza Nicácio, com intenção de presentear pessoas com a reforma completa de
um quarto (apenas esse cômodo) com móveis e decoração. O conteúdo do presente
regulamento é público, e cabe aos interessados tomar conhecimento dos seus termos
e condições para decidir sobre sua participação.
Poderão participar de forma gratuita, as pessoas físicas que tiverem mais de 10 (dez)
anos de idade e domiciliadas no Brasil, exclusivamente nas cidades de: SÃO PAULO,
CAMPINAS E REGIÃO E RIO DE JANEIRO. Menores de 18 (dezoito) anos e,
portanto, civilmente incapazes de acordo com a legislação brasileira, deverão ler e
aceitar o presente Regulamento assistidos ou representados por seus pais ou
representantes legais.
As 2 (duas) pessoas escolhidas serão selecionadas pela equipe, que analisará os links
dos vídeos recebidos e em seguida, entrarão em contato pelo email com os próximos
passos para a execução do projeto. Vídeos acima de 3 minutos não serão
considerados. O quadro não se trata de sorteio. A equipe irá avaliar o estado do local
a ser reformado e as 2 (duas) melhores histórias serão escolhidas para ganhar a
reforma. Os vídeos serão recebidos até dia 10 de Abril de 2017, e a resposta das
selecionadas serão enviadas até dia 20 de Abril de 2017.

2. COMO PARTICIPAR
Os interessados deverão preencher a ficha de cadastro disponível no final do
regulamento e enviar por email juntamente com o link de um vídeo do YouTube com
duração de 1 (um) a 3 (três) minutos para o email
“quartodeblogueiracomaray@gmail.com”, mostrando todo o quarto e falando o motivo
pelo qual merecem ganhar um quarto reformado pela Rayza Nicácio. Os vídeos serão
avaliados apenas por esse endereço de email, portanto comentários com links nas
redes sociais da Rayza, envio para outros emails da equipe não serão válidos para
participação nesse quadro.

3. FICHA DE CADASTRO
A ficha de cadastro precisa ser preenchida em todos os campos, para que a equipe
tenha todos os seus dados e endereço. A ficha deve ser enviada no mesmo email
juntamente com o link do vídeo mostrando o quarto que deseja receber a reforma.
Ficha de cadastro: https://goo.gl/C451yL

4. SOBRE AS ENTREGAS:
O quadro irá presentear as pessoas com a reforma completa de quarto, com móveis e
decoração completa.
Móveis: 1 cama box solteiro, 1 guarda-roupa com até 3 portas, 1 escrivaninha para
estudos com gaveteiro (até 4 gavetas dependendo das dimensões do quarto) e uma
penteadeira no estilo bancada com espelho.
Material dos móveis: 100% MDF branco ou amadeirado.
Decoração: Itens de decoração escolhidos por Rayza Nicácio, a Designer de interiores
responsável pelo projeto, contando com a opinião da pessoa selecionada para receber
a reforma do quarto. A escolha será feita dentro das opções de itens que os parceiros
irão disponibilizar para o quadro.
Outros itens poderão ser presenteados dependendo da lista de parceiros do quadro,
mas desde já fica claro a não obrigação da Equipe de entregar nada além do descrito
acima.

5. DATA DE GRAVAÇÃO E ENTREGA DOS QUARTOS REFORMADOS
O primeiro quarto será entregue até dia 30 de Junho de 2017. A gravação será
dividida em duas partes, sendo a primeira visita da Equipe completa para
conhecimento do local, medidas e especulações sobre o projeto, e a segunda visita
com a entrega dos móveis. As datas serão enviadas previamente para a pessoa
selecionada, com pelo menos 7 dias de antecedência.
O segundo quarto será entregue até dia 15 de Dezembro de 2017. A gravação será
dividida em duas partes, sendo a primeira visita da Equipe completa para
conhecimento do local, medidas e especulações sobre o projeto, e a segunda visita
com a entrega dos móveis. As datas serão enviadas previamente para a pessoa
selecionada, com pelo menos 7 dias de antecedência.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por este Regulamento, o participante concede seu consentimento livre e autoriza o
direito de utilização da sua imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante
em fotos e filmagens decorrentes da participação no quadro “QUARTO DE
BLOGUEIRA”, do Canal no YouTube e redes sociais de Rayza Nicácio. As imagens e
a voz poderão ser exibidas em outros vídeos e publicações do canal e redes sociais,
em publicações e divulgações acadêmicas, em festivais e premiações nacionais e
internacionais. Ficando autorizado a equipe executar a edição e montagem das
filmagens, conduzindo as reproduções que entender necessárias, bem como a
produzir os respectivos materiais de comunicação, respeitando sempre os fins aqui
estipulados.
O presente Regulamento terá vigência no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

