CONCURSO CULTURAL : PANTHEON: THE SIGNALS
Os anos passam, mas as histórias e cultos milenares pelas deidades do Panteão Celta, continuam
atravessando os séculos. Com o lançamento do seu último e tão aguardado álbum “ Evocation II –
Pantheon” após longos 10 anos de espera, achamos que seria ideal, voltar com tudo, com uma
promoção de cunho cultural pra vocês !
Desta vez, nossos convidados especiais para escolher os dois vencedores são a Fabienne Erni e Matteo
Sisti !
Então chegou a hora de vocês, provarem e decifrarem muito além das letras de cada música e colocar
sua criatividade e energia em ação. Fabienne e Matteo estão ansiosíssimos para saber o quão o povo
brasileiro é criativo como falam!

REGULAMENTO
CONCURSO CULTURAL “PANTHEON: THE SIGNALS ”
Área: Todo o Território Nacional.

Validade: De 05 de Fevereiro a 05 de Março.

1. DO CONCURSO
1.1 A promoção "PANTHEON: THE SIGNALS ” é um concurso cultural, promovido pela equipe do
Eluveitie Brasil, sendo realizado com base no art. 3º, II, da Lei 5.768/71 e art. 30 do Decreto 70.951/72.
1.2 A referida promoção será realizada através da internet, e divulgada através do site
www.eluveitiebrasil.com/pantheon e www.facebook.com/eluveitiebrasil
1.2.1 A Referida promoção deverá ter quantidade mínima de 05 participantes até a data de seu
encerramento, caso contrário a mesma será ENCERRADA SEM VENCEDOR.
2. COMO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO
2.1 Para participar, os interessados podem criar montagens , colagens, fotografias ou desenhos , á
mão ou digitais, que façam referência ao : Eluveitie ou ao CD “Evocation II: Pantheon”
2.2 SÃO ACEITOS :
2.2.1 Montagens em Geral
2.2.2 Fotos Pessoais
2.2.3 Desenhos á mão ou digitais!

3. NÃO SÃO ACEITOS :
3.3.1 Mais de 2 (DUAS) foto/montagem/desenho por mesmo participante.
3.3.2 Imagem/Fotomontagens enviadas por Inbox no facebook .
3.3.3 Fotos com membros da banda
3.3.4 Participação por membros da equipe do Eluveitie Brasil, bem como parentes, namorada(o).
3.3.5 ENVIO DA SUA PARTICIPAÇÃO
3.3.6 Mandar APENAS por email para “promocao@eluveitiebrasil.com “ com assunto “ Pantheon:
The Signals “ no corpo do Email ter seu seu nome completo + celular para contato e sua
foto/montagem ou desenho !
3.3.7 Sua participação nessa promoção será aceito até a meia-noite do dia 05 de Março de 2018.
3. DA ESCOLHA AOS PRÊMIOS
3.1 O participante que tiver sua inscrição validada receberá um e-mail de confirmação.
3.2 Serão selecionados 5 (cinco) finalistas para a competição da seguinte forma :
3.2.1 2 ( DOIS) Finalistas serão selecionados por votação popular através da ferramenta “LIKE” no
facebook.
3.2.2 3 ( TRÊS) Finalistas para a competição serão selecionados por voto através da nossa equipe do fã
clube.
3.3 Ficará APENAS a cargo da Fabienne Erni e do Matteo Sisti da banda Eluveitie a escolha dos 2 (dois)
ganhadores finais dos prêmios:
3.3.1 Primeiro lugar: Qualquer camiseta da webstore oficial + 1 CD Evocation II: Pantheon + 1 CD Vên
3.3.2 Segundo lugar: Camiseta Evocation + 1 CD Evocation II: Pantheon
3.4 Os ganhadores serão avisados por e-mail ou telefone, imediatamente APÓS a decisão dos membros

da banda ( SEM DATA CERTA, LEMBRANDO QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE EM TURNÊ ) ficando a cargo da
disponibilidade da Fabienne Erni e do Matteo Sisti e seus compromisso. Após suas decisões, os dois
ganhadores terão seus nomes divulgados no site www.eluveitiebrasil.com e nas redes sociais em que
fazemos parte.
ATENÇÃO: Todas as fotos/desenhos e montagens de todos os participantes vão ficar em um álbum em
nossa fanpage www.facebook.com/eluveitiebrasil , álbum “CONCURSO CULTURAL : PANTHEON: THE
SIGNALS “ do qual assim será possível a realização da seleção dos 2 (DOIS) finalistas pela ferramenta
like do faceboook.

4. DA ENTREGA DOS PRÊMIOS
4.1 Entrega dos prêmios :
4.1.1 Para o primeiro lugar, o CD Vên encontra-se em território nacional , bastando apenas o vencedor
nos informar seu endereço para envio.
4.1.3 Todos os outros itens Cds Evocation II: Pantheon e Camisetas , ficam por conta da Banda Eluveitie,
assim como seu envio.
4.2 Em hipótese alguma os ganhadores poderão trocar o prêmio ou receber o seu valor em dinheiro.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.1 Esta promoção é de cunho exclusivamente cultural, sem subordinação a qualquer modalidade de
área, pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou do vencedor do concurso à aquisição ou
uso de qualquer bem, direito ou serviço, realizado com base no art. 3º, II, da Lei 5.768/71 e art. 30 do
Decreto 70.951/72.
5.2 Ao participar da promoção, o candidato declara estar ciente e de acordo com todas as regras
contidas neste regulamento.
5.3 Este Regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou cancelado, sem aviso prévio,
por motivo de força maior ou qualquer outro fator imprevisto que esteja fora do controle de nossa
equipe e que comprometa a realização do concurso.
5.4 Para esclarecimento de qualquer possível dúvida sobre a promoção, mande um email para
promocao@eluveitiebrasil.com com o título “Dúvida sobre a Promoção PANTHEON: The Signals ”.

Dica: As postagens com a hashtag #ELUBRTODODIA [ A História por de trás das letras] são material de
apoio para essa promoção ou seja, nessas postagens sobre as deidades, com elas vocês poderão ter
suporte para se inspirar e compreender melhor algumas coisas que o álbum Evocation II : Pantheon
explica.

Atenciosamente,

Eluveitie Brasil & Staff
Tharsyla Muniz ( Niha) , José Antonio Alves, Mauricio O.Coeli,
Ana Celia Wanderley e Sydney Alves.

