Termos e Regras
O cadastro de fotos de bebês para seleção de bebês, consiste em sistema online no qual
qualquer pessoa residente e domiciliada no Brasil poderá participar.
A empresa detentora da marca Bicho Molhado é representada pela NOITE DE SONHOS
CONFECÇÕES EIRELI , CNPJ 08.877.134/0001-05, situada Rua Coronel José Lopes de Toledo,
264 - Vila Antonieta, cep 01222-000, São Paulo, Estado de São Paulo.
1 – Participação
1.1 - Para participar, as pessoas interessadas deverão preencher um cadastro de forma
gratuita no site, www.bichomolhado.com.br, o referido cadastro deverá conter,
obrigatoriamente: nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, Estado, Cidade, CPF,
telefone, nome e data de nascimento do filho participante, e ao final aceitar os Termos e
regras. O cadastro comprova que o participante concorda com os Termos e Regras e se
compromete a informar os dados corretos para a validação da inscrição e a foto deve ter no
máximo 1 MB com extensão JPG.
1.2 - Poderão participar qualquer pessoa domiciliada no Brasil e que não tenha vínculo
empregatício com empresas do grupo, maiores de 18 anos e os bebês deverão ter de 0 à 12
meses de idade. Serão automaticamente desclassificadas fotos de banco de imagens de
qualquer espécie.
1 .3 –As frases e fotos serão armazenadas em um banco de dados no site do Grupo Bicho
Molhado, e serão analisadas por uma comissão interna, sendo avaliado nesta oportunidade se
o conteúdo recebido está de acordo com as regras, sendo automaticamente desclassificados
aqueles que não se enquadrarem.
1.4 – A participação será limitada a uma participação por CPF.
2 – Seleção
2.1 - A empresa promotora entrará em contato, através de e-mail e ou telefone cadastrado
com os bebês selecionados.
2.2 - A empresa promotora poderá solicitar ao premiado que comprove, documentalmente, a
veracidade das informações constantes no cadastro efetuado na presente atividade, no prazo
de 10 (dez) dias a partir do contato. Caso não haja resposta, será transferida para o próximo
selecionado, dentro das condições válidas de participação.
3 - Desclassificação
3.1 - O participante será desclassificado desta atividade em caso de fraude comprovada,
participação através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não
cumprimento de quaisquer das condições deste regulamento, incluindo, mas não se limitando,
aos seguintes casos:
3.2 - Cadastros incompletos ou incorretos, quanto aos campos de preenchimento obrigatório.
3.3 - Participantes selecionados que não comprovarem os seus dados cadastrais, inclusive a
apresentação da certidão de nascimento do bebê para comprovação da idade e da filiação.

3.4 - Também serão desclassificadas as fotos que contiverem qualquer tipo de propaganda de
quaisquer marcas e produtos, que contiverem menções indecorosas, preconceituosas,
desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, difamatórias e/ou que de qualquer
forma que atente contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, a integralidade
ou qualquer outro direito de qualquer pessoa, nacionalidade, etnia, política ou religião, bem
como que atentem contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica
vigente e/ou que constituam qualquer espécie de plágio.
3.5 - A utilização de sistemas, softwares e outras ferramentas ou métodos automáticos,
repetitivos ou programados, que criem condições de cadastramento, navegação, participação
e votação irregulares, desleais ou que atentem contra os objetivos deste concurso.
4 - Autorização de Uso de Imagem
4.1 - Ficam os participantes cientes de que só é permitida a inscrição com fotos ou
depoimentos de exclusiva criação e autoria; que não constituam plágio de espécie alguma. No
caso de haver fotos ou depoimentos que contenham imagens ou textos que constituam
direitos autorais, que não sejam de propriedade do participante ou que não tenham sido
previamente autorizados e/ou que constituam plágio, o participante deverá estar ciente que
responderá judicialmente por todo e qualquer dano causado pela prática destes atos, sem
prejuízo de ação de regresso a ser promovida pela Bicho Molhado, caso esta seja de alguma
forma acionada.
4.2 - A Bicho Molhado se reserva ao direito de não aceitar a inscrição de qualquer material que
atente aos termos discriminados no presente termo.
5 - Disposições Gerais
5.1 - A divulgação desta atividade será realizada no site www.bichomolhado.com.br e em
todas as suas mídias sociais e ações de publicidade vigentes.
5.2 - A participação é voluntária e gratuita, não estando condicionada, em hipótese alguma, à
sorte, ao pagamento de preço e/ou à compra de produtos pelos participantes.
5.3 - Não poderão participar os empregados, agentes, representantes e promotores da Bicho
Molhado e das demais empresas envolvidas na realização desta seleção.
5.4 - Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, a Bicho Molhado não
se responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão ocasionadas por caso fortuito ou
de força maior, como por exemplo, inscrições perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas,
extraviadas ou corrompidas, as quais serão desconsideradas. A Bicho Molhado também não
será responsável por transmissões de computadores que estejam incompletas ou que falhem,
bem como por falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau
funcionamento eletrônico de qualquer rede, “hardware” ou “software”, a disponibilidade e
acesso à Internet ou ao hotsite do concurso, assim como qualquer informação incorreta ou
incompleta sobre o concurso e qualquer falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo, que
possa ocorrer durante o processamento das inscrições, eximindo-se, por conseguinte, de
qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos.
5.5 - É terminantemente proibida a utilização de sistemas, softwares e outras ferramentas ou
métodos automáticos, repetitivos ou programados, que criem condições de cadastramento,
navegação, participação ou votação, consideradas pela Comissão Julgadora como práticas

irregulares, desleais ou que atentem contra os objetivos culturais deste concurso. A Comissão
Julgadora poderá, a seu critério, suspender ou excluir o participante no caso de suspeita ou
indícios de que ele tenha se valido de tal artifício.
5.6 - A Bicho Molhado se reserva ao direito de, a seu exclusivo critério, alterar os termos deste
Termos e Regras, informando previamente os participantes desta atividade e sempre
buscando assegurar sua legalidade sem prejuízo de seus participantes.
5.7 - Toda e qualquer dúvida sobre esta atividade poderá ser encaminhada a Bicho Molhado,
através do formulário disponível na área “Fale Conosco”, no site www.bichomolhado.com.br.
5.8 - Os casos omissos serão esclarecidos e dirimidos por representantes da empresa
promotora, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis.
5.9 - O Termo e Regras completo desta atividade está disponível no site
www.bichomolhado.com.br, sendo que a simples participação implica na aceitação total e
irrestrita de todos os seus itens.
5.10 - Os participantes concordam em autorizar o uso de sua imagem, som da voz e nome em
filmes, vídeos, fotos, spots para rádio e TV, cartazes, anúncios em jornais e revistas para
divulgação do resultado da seleção, sem qualquer ônus para a Bicho Molhado e para a Agência
de Promoção e Publicidade.
Este regulamento poderá ser alterado a qualquer momento pela promotora sem aviso prévio.

São Paulo, 21 de novembro de 2019

