
 

 

 

 

 

Regulamento 

Sobre o Concurso 

1. "Um Natal Chapliniano" é um concurso cultural, promovido pelo Blog Chaplin - 
primeiro blog sobre Charles Chaplin, em língua portuguesa -, com a parceria 
da Versátil Home Vídeo e da Companhia das Letras, que premiará os leitores com a 
coleção "Chaplin - A Obra Completa", contendo 20 DVDs, com todos os filmes 
produzidos por Charles Chaplin, e com o livro recém lançado "Luzes da Ribalta", obra 
inédita de Charles Chaplin; 

2. O concurso cultural terá início no dia 25/10/2014 e o seu resultado será divulgado 
no dia 25/12/2014; 

3. O participante ou a participante do concurso deverá responder à pergunta: "O ano 

de 2014 marca o centenário de Carlitos. Se Charles Chaplin realizasse um filme para 

comemorar, como você gostaria que ele fosse?", utilizando o formulário  (ver item 15) 
ou produzir um vídeo (ver item 16); 

4. Serão aceitas duas modalidades de respostas: A) Texto e B) Vídeo; 

5. O ganhador ou a ganhadora da Modalidade A, receberá em casa a obra "Luzes da 
Ribalta", romance escrito por Charles Chaplin e inédito, lançado pela Companhia das 
Letras, 

6. O ganhador ou a ganhadora da Modalidade B, receberá em casa a coleção "Chaplin - 
A Obra Completa", contendo 20 DVDs, produzido pela Versátil Home Vídeo; 

A) Modalidade Texto 

7. As respostas devem levar em conta o tema principal e a questão proposta; 

8. Todos os tipos de resposta serão aceitos, incluindo as mais diversas formas como 
frases, crônicas, dissertações, poesias, narrações, entre outras; 

9. Recomenda-se que as contribuições estejam escritas na norma padrão de Língua 
Portuguesa; 



10. As respostas devem estar escritas de preferência em fonte Arial ou Times New 
Roman, tamanho 12, e espaçamento de linha 1,5; 

11. Não há um limite mínimo de caracteres para as respostas; 

12. O limite máximo para as contribuições é de até 3 páginas, seguindo as instruções 
acima; 

13. Cada participante pode enviar quantas respostas desejar, devendo preencher o 
formulário separadamente; 

14. A avaliação levará em conta a criatividade dos participantes e a relação das 
respostas com a proposta e temática principal; 

15. Formulário para preenchimento (Modalidade Texto): 

www.blogchaplin.com 

B) Modalidade Vídeo 

16. O vídeo deve ter duração de até 5 minutos; 

17. Cada participante poderá enviar no máximo 2 vídeos, podendo enviar mais 
participações na outra modalidade; 

18. O vídeo pode ser postado no Youtube, mas com o acesso restrito e o link enviado 
para e-mail blogchaplin@gmail.com, com os seguintes dados: 

18.1 Nome Completo do autor; 

18.2 Cidade e Estado; 

18.3 Telefone (com DDD); 

19. É permitido o envio de vídeos, locuções com imagens, animações, etc, desde que 
sejam inéditos e não contenham plágio; 

20. Os critérios de julgamento serão: criatividade, originalidade e adequação ao tema 
do concurso. 

Sobre o prazo-limite para o envio das respostas 

21. O prazo final para o envio das respostas será até o dia 19 de dezembro. Não haverá 
revogação de prazos. 

Sobre a seleção do ganhador 



22. A seleção será realizada pela equipe do Blog Chaplin. A decisão da equipe é 
soberana e irrevogável; 

23. Os candidatos concordam com a possível publicação de suas respostas ou trechos 
delas, no Blog Chaplin e/ou outros meios de divulgação; 

24. O concurso cultural é válido somente para aqueles que sejam residentes em 
território brasileiro. Estrangeiros poderão participar, desde que tenham residência fixa 
no Brasil e enviem suas respostas em Língua Portuguesa. 

Sobre o resultado 

25. O resultado do Concurso Cultural será divulgado no dia 25/12/2014, única e 
exclusivamente através do Blog Chaplin, através do 
endereço: www.blogchaplin.com/promocao 

26. A equipe do Blog Chaplin ficará responsável por entrar em contato com os 
ganhadores, através do e-mail informado pelos participantes. Os mesmos terão um 
prazo de 10 (dez) dias para responder ao contato, caso contrário, o(s) prêmio(s) 
será(ão) entregue(s) ao(s) próximo(s) participante(s), na ordem de classificação. 

OBS.: Dúvidas e outras questões, utilizem o espaço de comentários, no próprio post. 

Boa sorte! 

 


