
REGULAMENTO 
Ação “#MulheresQueMudaramPraMelhor”Esta Ação “#MulheresQueMudaramPraMelhor”, é promovida pela Jasmine Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, com sede na Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 4809, CEP:81730-040, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n° 81.727.414/0001-19 (Promotora).A presente Ação trata de promessa de recompensa, mediante concurso, com fulcro nos artigos 854 a 860 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro). A participação nesta Ação é voluntária e gratuita.A Ação não está vinculada a nenhum sorteio nem a outra modalidade de sorte e também não depende de nenhum pagamento pelos concorrentes.A participação nesta Ação implica aceitação total e irrestrita de todos os termos deste Regulamento.O participante declara que leu e concordou com o presente Regulamento, comprometendo-se a obedecê-lo integralmente, previamente à postagem de quaisquer conteúdos destinados à participação na Ação.Esta Ação não é administrativa, promovida, anunciada ou patrocinada pelo Instagram e pelo Facebook, de forma que estes não tem qualquer responsabilidade na execução e/ou na apuração do seu resultado.

SOBRE A AÇÃOPara os fins do presente regulamento:A plataforma utilizará o INSTAGRAM – Aplicativo e rede social de aparelhos celulares onde podem ser enviadas as respostas pelos PARTICIPANTES.
OBJETIVO DA AÇÃOEsta ação tem por objetivo estimular a criatividade e inspirar os participantes a compartilharem histórias de “Mulheres Que Mudaram Pra Melhor”, tendo em vista a saúde e o bem-estar das mulheres através da alimentação saudável.Desta forma, os participantes deverão entrar no APP Instagram, seguir o perfil @jasmine_alimentos e enviar vídeos e imagens + descrição, todos de sua própria autoria, durante o período da ação, usando as hastags #MulheresQueMudaramPraMelhor e #ComaBemVivaBem no mesmo post, que representem o tema proposto.
QUEM PODE PARTICIPARPodem participar da Ação quaisquer pessoas físicas, com idade igual ou maior a 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliadas no território brasileiro e que cumpram o disposto no presente Regulamento durante o período de vigência deste.
VIGÊNCIAA Ação terá início no dia 16 de março de 2015 e será encerrada no dia 31 de março de 2015 às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos). Desta forma, serão válidas para seleção apenas os vídeo e imagens postados neste período, de 16/03 às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 31/03/2015.
DESCRIÇÃO DO PRÊMIOSerão distribuídos pela Ação 03(três) prêmios, um para cada selecionado, sendo 01(um) Kit 



com itens de alimentação saudável, defino pela Promotora.
COMO PARTICIPARPara ter a sua participação válida nesta Ação, o participante deverá cumprir as etapas descritas abaixo:1. Seguir o perfil @jasmine_alimentos no Instagram;
2. Registrar um vídeo ou foto e fazer o upload na rede social Instagram durante o período da ação de 16/03 às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 31/03/2015. Ou seja, não serão válidas publicações realizadas fora do período da ação, mesmo com a inclusão das hashtags;3. Escrever um breve texto de apresentação sobre a mudança retratada na situação.4. Postar a história com as hashtags “#MulheresqueMudamPraMelhor” e “#ComaBemVivaBem no Instagram;5. O post deve estar compartilhado publicamente no perfil do usuário participante;6. Cada participante elegível poderá registrar e compartilhar quantas histórias de mulheres que mudaram pra melhor desejar. Porém, um mesmo usuário não poderá ser contemplado com mais de 1 (um) Kit Saudável.

SELEÇÃOOs participantes responsáveis pelas 03 (três) histórias selecionadas pela comissão julgadora serão contemplados, cada um, com 1 (um) Kit Saudável.Uma Comissão Julgadora, formada pelos integrantes da equipe de Marketing da Jasmine Alimentos deverá analisar, com total autonomia e isenção, todas as participações e escolher 03 (três) histórias (foto ou vídeo + texto), de acordo com os seguintes critérios:
• Adequação ao tema da ação;
• Originalidade;
• Criatividade;
• Clareza de expressão.A decisão da Comissão Julgadora será considerada soberana e irrecorrível.Na hipótese de desclassificação ou desistência dos Participantes Selecionados, em qualquer etapa da presente Ação até a data da entrega do prêmio, a Promotora poderá substituí-los por outros Participantes, que tenham obedecido a este Regulamento, prevalecendo a ordem de classificação gerada pela Comissão Julgadora.

DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOSNo dia 07 de abril de 2015 às 16h00 (Dezesseis horas), a Jasmine Alimentos divulgará, oficialmente, através do Blog e das suas redes sociais oficiais os 03 (três) participantes contemplados, cada um, com 1(um) Kit Saudável. 
Importante!

• Todos os participantes poderão ter suas imagens postadas em um álbum na página oficial da Jasmine Alimentos no Facebook, bem como no Blog da Jasmine, após a divulgação dos contemplados.
• Esta imagem deverá ser autêntica, exclusiva e registrada pelo próprio usuário, ou seja, o uso de banco de imagens ou de outras fontes não serão válidas.
• Só serão aceitos conteúdos originais, não serão aceitas postagens cujo tema aborde figuras históricas, celebridades, personalidades ou figuras políticas.



• Ao participar desta ação, todos os usuários automaticamente autorizam a Jasmine Alimentos a usar as suas imagens em suas páginas oficiais disponíveis nas redes sociais.
• Não poderá ser realizada troca de produtos do Kit Saudável.
• Um mesmo usuário não poderá ser contemplado com mais de 1 (um) Kit Saudável. 
• O Kit Saudável será enviado pelos correios e, para isso, cada um dos contemplados deverá informar, via Inbox ou e-mail da ação, o seu endereço completo para envio/recebimento, num prazo máximo de 05 (cinco) dias após a divulgação oficial.


