
Ana Gabriela | Regras Concurso Cultural 
 
 
Regras Concurso Cultural “A Trilha Sonora da Ana Gabriela” 
 
O objetivo do concurso é criar uma Playlist no Spotify com músicas que você acha que Ana 
Gabriela deveria ouvir. 
 
Ao criar a sua playlist, você automaticamente concorda com as regras do Concurso Cultural “A 
Trilha Sonora da Ana Gabriela”. 
 
1. Quem pode participar? 
 
Para ser considerado apto a participar do Concurso você deverá preencher todos os requisitos 
a seguir: 
 

1. Ser Brasileiro; 
2. Residir no Brasil; 
3. Possuir uma conta grátis ou paga no Spotify. 

 
Empregados e/ou prestadores de serviço dos Organizadores e seus familiares não podem 
participar deste Concurso. 
 
 
2. Como participar? 
 
Você deverá criar uma playlist na plataforma Spotify, sendo certo que, para sua playlist ser 
considerada pela nossa equipe, ela deverá atender todos os seguintes requisitos: 
 

1. Conter, no mínimo, 16 (dezesseis) faixas; 
2. Conter, no mínimo, 3 (três) músicas do novo disco da Ana Gabriela “ANA”, sendo que 

uma das faixas deverá ser necessariamente a música “X”; e 
3. Nomear a playlist começando com a #TrilhaDaAnaPOPline, seguido do nome que você 

quiser. 
 
Depois de criada a Playlist, você deverá torna-la pública dentro do Spotify, e por fim, você  
deverá se inscrever no POPline, preenchendo o formulário disponível no link 
[https://bit.ly/PlaylistAnaGabriela] com os seguintes dados: 
 

a) Nome do participante; 
b) E-mail; 
c) Perfil no Instagram;  
d) Nome da Playlist; e  
e) URL da Playlist. 

 
Os Organizadores se reservam o direito, sem qualquer possibilidade de recurso, de decidir pela 
exclusão de qualquer participante do Concurso sem necessidade de qualquer justificativa. 
 
3. Como serão escolhidas as playlists? 
 



Dentre as playlists que respeitem os pré-requisitos deste Regulamento, a Ana Gabriela, em 
conjunto com a equipe Deck, selecionará sem necessidade de justificar sua escolha, em decisão 
definitiva, 05 (cinco) playlists. 
 
As 05 (cinco) playlists selecionadas serão publicadas no POPline para votação popular. As 
playlists não selecionadas não serão divulgadas no POPline. 
 
Será considerada apenas 01 (uma) inscrição por pessoa, mesmo que feita em diversas contas no 
Spotify. 
 
Os Organizadores se reservam o direito, sem qualquer possibilidade de recurso, de decidir pela 
exclusão de qualquer playlist do Concurso sem necessidade de qualquer justificativa. 
 
 
4. Calendário e Premiação 

 
O concurso será feito em 03 (três) etapas: 
 

1. Criação da Playlist no Spotify e inscrição no Concurso Cultural: das 18h (horário de 
Brasília) do dia 07 de julho de 2020 até às 18h (horário de Brasília) do dia 12 de julho de 
2020; 

2. Seleção das melhores playlists: internamente entre os dias 13 e 19 de julho de 2020;  
3. Votação Popular da Melhor Playlist: das 18h (horário de Brasília) do dia 20 de julho de 

2020 até às 18h (horário de Brasília)  do dia 22 de julho de 2020.  
 

O vencedor será anunciado no POPline no dia 23 de julho de 2020 às 18h e contatado através 
do e-mail usado para a inscrição do concurso. 
 
O vencedor será premiado com um violão (de marca e modelo de livre escolha dos 
Organizadores) autografado pela Ana Gabriela. 
 
O prêmio só será entregue ao vencedor ao final da quarentena de prevenção ao novo Corona 
Vírus, de acordo com a disponibilidade de envio dos Organizadores e seguindo as determinações 
de prevenção divulgadas pelo Ministério da Saúde. 
 
 
5. Informações Importantes 
 
Ao se inscrever neste Concurso, você autoriza os Organizadores, a título gratuito, em caráter 
universal, total, definitivo, irrevogável e irretratável, obrigando-se por si e seus herdeiros a 
qualquer título, a utilização da sua imagem, nome, dados biográficos e/ou voz para a fixação 
destas, pelos Organizadores, em qualquer obra audiovisual, inclusive publicitária, doravante 
“Obra”, incluindo ainda, por acordo irrevogável e irretratável, os eventuais direitos conexos que 
decorram de sua atuação na Obra, nada sendo devido a qualquer título e a qualquer tempo a 
Você pelas utilizações da Obra. 
 
A autorização concedida no momento em que Você escolhe participar do Concurso é dada em 
caráter gratuito é válida perpetuamente, no que se refere aos direitos da personalidade, e, no 
que se refere aos direitos autorais, pelo prazo legal de proteção dos direitos patrimoniais de 
autor da Obra e de eventuais obras derivadas, após o qual passarão a pertencer ao domínio 
público, garantindo que os Organizadores continuem a explorá-las livremente. 


