
 

 
 

CONCURSO CULTURAL 

MASCOTE PARA O ATLETISMO BRASILEIRO 

 

O concurso cultural para eleição de um mascote para o atletismo brasileiro será realizado 
através de envios para um e-mail específico do concurso.  

Todos os candidatos receberão um formulário com NOME, E-MAIL, TELEFONE, SEXO, 
ANO DE NASCIMENTO, ESTADO e CIDADE a ser preenchido e enviado junto com seu 
trabalho. 

Lembrando que cada pessoa só poderá participar uma única vez. 

*É importante ressaltar que este tipo de concurso possui caráter cultural, portanto, não é 
vinculado à sorte e sim ao mérito. 

Os desenhos serão primeiramente avaliados por uma comissão formada por profissionais 
da CBAt. Depois de selecionados os 10 melhores desenhos, estes serão postos em 
votação na fanpage da confederação no Facebook. 

 

REGULAMENTO 

Ao participar do Concurso, os participantes estarão automaticamente autorizando o uso 
dos seus trabalhos pela CBAt ou seus autorizados, sem nenhum tipo de ônus. 

1. Objetivos do Concurso Cultural: 

a)  Eleição de um mascote para o atletismo brasileiro;  

b) Divulgação dos canais de relacionamento da Confederação Brasileira de Atletismo 
(website, Facebook, Twitter e Instagram); 

c)  Promoção de artistas brasileiros. 

2. O que queremos: 

a) Trabalhos de arte digital; 

b) Mascote para o atletismo brasileiro.  

3. Critérios de avaliação: 

a) Criatividade; 

b) Originalidade; 

c) Qualidade técnica. 

 



 

 
 

4. Formas de participação: 

a) O participante deverá enviar o seu trabalho, junto com o formulário para o e-mail  
mascote@cbat.org.br  ; 

b)  Cada participante só pode inscrever um único trabalho. 

5. Condições de participação: 

a) Participante deverá "curtir" a página da CBAt no Facebook; 

b) Período para envio dos trabalhos 04/04/16 a 01/05/16. 

6. Ganhadores e premiação: 

a) 1º colocado - Terá seu desenho escolhido como mascote do atletismo brasileiro, e 
ganhará um Kit de uniforme completo da seleção brasileira de atletismo, composto de 
Agasalho, Camiseta Polo, Shorts, Boné e 1 par de tênis Nike, além da coleção completa 
de publicações da CBAt composta por 4 livros (Mulheres no Pódio, Jogos Olímpicos 
Latino-americanos, O Brasil torna-se Olímpicos e  Primórdios do Esporte no Brasil). 

7. Divulgação dos resultados e envio da premiação ao ganhador: 

a)  Divulgação resultado parcial 06/05/16 nos canais de comunicação da CBAt; 

b)  Divulgação resultado final 03/06/15; 

c)  Envio da premiação a partir de 06/06/15. 

8. Comissão julgadora: 

a)  Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por profissionais da CBAT; 

b)  Os 10 melhores trabalhos serão então colocados em votação na página da CBAt no  
Facebook;  

c)   O vencedor passará por uma avaliação de autenticidade; 

d)  Caso haja desclassificação, os trabalhos subsequentes serão avaliados, obedecendo a 
ordem de classificação. 

9. Entrega da premiação: 

a) A premiação será enviada diretamente ao ganhador pela CBAt para o endereço 
indicado pelo participante através dos Correios; 

b) O ganhador deverá enviar todos os dados necessários, como informações pessoais e 
endereço, e será de responsabilidade do mesmo informar corretamente o endereço de 
entrega da premiação; 



 

 
 

c) Os Correios serão responsáveis pela confirmação do recebimento da premiação pelo 
ganhador; 

d)  Os prêmios não poderão ser trocados por valores em hipótese alguma; 

e) O destinatário da premiação é o próprio ganhador, não havendo possibilidade de 
divisão ou transferência; 

10. Disposições finais: 

a) O trabalho deve ser original; 

b) No caso de trabalhos semelhantes (ideia, layout, simbologia), será considerado válido, 
somente o primeiro trabalho postado; 

c) O participante deve ser brasileiro, ser maior de 18 anos e morar no Brasil, sendo que a 
premiação não será enviada, em hipótese alguma, para outros países ou regiões não 
atendidas pelos Correios; 

d) Os trabalhos devem ser de autoria exclusiva do participante, sendo de sua total 
responsabilidade, prejuízos causados a terceiros por plágio, discriminação, racismo e 
qualquer tipo de referência que contrariem os bons costumes; 

e) Os trabalhos inscritos poderão ter sido utilizados comercialmente, sendo de total 
responsabilidade do participante, informar o respectivo cliente e obter sua devida 
autorização; 

f) Os trabalhos participantes poderão ser utilizados pela CBAt, para a divulgação 
institucional, promocional e para divulgação correlata ao Concurso Cultural; 

g) Não é permitido a participação de qualquer colaborador da CBAt; 

h) A CBAt é responsável pela organização deste concurso cultural, e não realiza qualquer 
tipo de atividade que vise o lucro ou transação de valores. Nosso objetivo é definir o 
mascote do atletismo brasileiro, divulgar e incentivar o trabalho de artistas e profissionais 
correlatos brasileiros; 

i)  A decisão sobre os ganhadores é irrevogável; 

j) A participação no concurso cultural é gratuita e não está sujeita a qualquer tipo de 
aquisição por parte dos participantes; 

k) Ao enviar o trabalho, o participante aceita automaticamente todas as normas e 
condições do regulamento; 

l) Caso o trabalho não apresente a mínima qualidade, ou desrespeite as condições do 
regulamento aqui expostas, o mesmo será automaticamente desclassificado; 

m) Os casos omissão serão resolvidos pela CBAt. 


