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PERGUNTAS FREQUENTES:

1.

Quem poderá participar do Concurso?

Podem participar deste Concurso todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas em território
nacional, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade no momento do cadastro, inscritas no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Economia.

2.

Quem não pode participar do Concurso?

Não podem participar deste Concurso: (a) Pessoas Jurídicas; (b) Os membros do corpo diretivo,
conforme respectivos documentos societários da ZEISS; (c) Empregados e colaboradores da ZEISS; e
(d) Os empregados e colaboradores de toda e qualquer organização que estejam diretamente
envolvidos em qualquer aspecto desta promoção, incluindo todos os empregados e colaboradores da
Assessoria Jurídica Focaccia, Amaral e Lamonica Sociedade de Advogados.

3.

Preciso adquirir algum produto da ZEISS para participar do Concurso?

A participação neste Concurso é voluntária e totalmente gratuita, não sendo necessária a aquisição
de qualquer produto da ZEISS.

4.

Como faço para participar do Concurso?

É fácil! Basta se cadastrar no site do Concurso, durante o período de participação, manifestar o aceite
ao regulamento e as demais políticas da ZEISS, e realizar o upload de um vídeo gravado por você, na
horizontal, de até 30 (trinta) segundos, de acordo com o tema: “Qual o papel de sua mãe na sua
vida?”. Todos que efetuarem o cadastro corretamente e enviarem o vídeo de acordo com a temática
serão considerados participantes para concorrer aos prêmios deste Concurso.

5.

Qualquer tipo de conteúdo é permitido no vídeo?

Não. Apesar de ser livre o conteúdo do vídeo, existem determinadas regras que você deverá seguir e
observar, inclusive em relação ao tema exigido pelo Concurso. Para mais informações, consulte
especialmente item 6.2.8 do regulamento.
E lembre-se você deverá ser o autor do vídeo e deter todas as autorizações necessários de terceiros
envolvidos.
Participações que não respeitem as regras do regulamento serão desclassificadas.

6.
Eu posso enviar quantos vídeos eu quiser para aumentar as minhas chances de
ganhar?
Não. Somente será permitido o upload de um único vídeo por CPF cadastrado. Os demais vídeos
eventualmente enviados por um mesmo participante cadastrado serão desconsiderados, sendo
válido, portanto, somente o primeiro vídeo enviado.

7.

Até quando posso me inscrever para participar?

Você pode se inscrever e enviar o seu vídeo durante o período de participação compreendido de
00h00min (horário de Brasília/DF) 26/04/2021 às 23h59min (horário de Brasília/DF) de 14/05/2021.

8.

Quais são as etapas do Concurso?

a)
Primeiro, você precisa se cadastrar e realizar o upload do seu vídeo nos parâmetros
especificados no regulamento, até a data final do período de participação.
b)
Após, o seu vídeo passará por moderação e, estando adequado, será publicado no website
do Concurso.
c)
Ao término do período de participação, a comissão julgadora avaliará os vídeos enviados e
escolherá, conforme os critérios previstos no regulamento, os 50 (cinquenta) vídeos vencedores.
Para acompanhar todas as datas envolvidas e os critérios utilizados pela comissão julgadora, acesse o
regulamento.

9.

Qual será a data da apuração e quais prêmios serão distribuídos aos ganhadores?

A apuração será finalizada até o dia 14/06/2021 e serão distribuídos os seguintes prêmios:
Ranking

Descrição
5 (cinco) vouchers, com validade de 1 ano cada (totalizando
5 anos de lentes Zeiss), sendo que cada voucher poderá ser
utilizado para a aquisição de 1 par de lentes ZEISS
PROGRESSIVE SMARTLIFE ESSENTIAL 1.5 DuraVision
BlueProtect (um par por ano, observado o período de
validade de cada voucher), no valor de R$2.753,00 cada
par de lente

1º ao 10º
colocado

+
12 (doze) vouchers, com validade de 1 (um) mês cada, para
aquisição de Lens Wipes durante 1 (um) ano, sendo que
cada voucher terá valor unitário de R$ 29,90.

OBS: Todos os vouchers serão entregues no ato da
contemplação.

11º ao 50º

6 vouchers, com validade de 1 (um) mês cada, para
aquisição de Lens Wipes durante 6 (seis) meses, sendo que
cada voucher terá valor unitário de R$ 29,90.

colocado
OBS: Todos os vouchers serão entregues no ato da
contemplação.

10.

Como saberei se fui um dos ganhadores do Concurso?

O participante potencialmente contemplado será comunicado por meio de telefonema, telegrama ou
e-mail para que apresente toda a documentação necessária para validação de sua participação. Se
estiver tudo correto, você será comunicado a respeito da validação de sua contemplação e seu nome
será divulgado no website do Concurso até o dia 14/07/2021.

11.

Sou menor de idade. Posso participar do Concurso?

Não. O Concurso “Dias das Mães Zeiss – Cuidado Além do Tempo” é restrito para maiores de 18
anos.

12.
Caso eu seja um dos contemplados, o que vou precisar apresentar para receber o
prêmio?
Você deverá apresentar cópia legível do seu RG, CPF e comprovante de residência e ainda, assinar o
recibo de entrega do prêmio. O prazo para a apresentação é de 5 (cinco) dias úteis contados do
efetivo contato da ZEISS, sob pena de desclassificação.

13.
fazer?

Caso eu tenha alguma dúvida que não foi esclarecida nessas perguntas, o que devo

Para esclarecimentos adicionais, você poderá consultar o regulamento completo, com todas as regras
do Concurso, em http://www.olhardemaezeiss.com.br. As dúvidas poderão, ainda, ser encaminhadas
por meio do e-mail sac.br@zeiss.com ou pelo telefone 0800 704 7012, disponível de segunda a
sexta-feira, das 8h15 às 18h (horário de Brasília – DF). Todas as dúvidas encaminhadas serão
respondidas em até 5 (cinco) dias úteis.

./.

