
REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL “COLORINDO NO PAÇO” 
 
1.SOBRE O CONCURSO E PRAZO 
O concurso cultural intitulado “Colorindo no Paço” é de caráter exclusivamente cultural, 
e  recreativo, de acordo com o artigo 3º inciso II da Lei 5768/71 e com o artigo 30 do Decreto 
70.951/72. A participação neste Concurso é voluntária e gratuita, não sendo necessária a 
aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, bem como não implica em qualquer 
ônus, de qualquer natureza, aos Participantes inscritos no Concurso e para o Participante 
premiado ao final, com a participação voluntária e gratuita por parte dos interessados. O 
período de participação no concurso se estende a partir do dia 01 de outubro de 2014 e vai até 
o dia 31 de outubro de 2014.  
  
2. PARTICIPANTES 
Todas as pessoas físicas residentes e domiciliadas nas cidades de Recife e Região 
Metropolitana e que possuírem um perfil válido em uma das redes sociais: Facebook, Twitter e 
Instagram. 
  
3. COMO PARTICIPAR 
O Participante precisa postar em uma das redes sociais citadas neste regulamento uma foto do 
papel bandeja colorido e com a hashtag #colorindonopaço. 
  
4. PRÊMIOS 
Serão contemplados 10 participantes para receber cada 01 (um) voucher de cortesia no buffet 
de self service para até 1kg de comida. 
 
5. ENTREGA DO PRÊMIO 
O Restaurante Paço Real divulgará os vencedores no dia 03 de novembro na Fan Page do 
Facebook. Os mesmos devem entrar em contato através do telefone (81) 3423.3233, email 
pacoreal@grupopacoreal.com.br ou pela fan page para combinar em qual unidade irá pegar o 
voucher. 
Após a divulgação do resultado, os vencedores tem até 5 dias úteis para entrar em contato 
com o Paço Real para combinar o recebimento do voucher e até 30 dias corridos para utilizar o 
mesmo. 
  
6. REGRAS GERAIS  
O Restaurante Paço Real será o responsável pela entrega do prêmio ao vencedor, que ocorrerá 
em uma das unidades do restaurante (a combinar com o vencedor) mediante a apresentação 
de documentos de identificação (RG e CPF).  
Informamos que os custos com logística, transporte, hospedagem, comunicação e outros 
relacionados são de inteira e responsabilidade dos ganhadores do concurso. A equipe do Paço 
Real está isenta de qualquer tipo de responsabilidade. 
6.1  É vedada a participação de funcionários e familiares da empresa Paço Real. 
6.2 A premiação não poderá ser revertida em dinheiro. 
6.3 O não comparecimento até o prazo estabelecido para resgate implica em anulação da 
premiação. 
6.4 O prêmio é pessoal e intransferível . 
6.6 Não é necessário agendamento para utilizar o voucher 
 
7. EXCEÇÕES 
Qualquer situação não prevista neste regulamento deve ser analisada pela diretoria do Paço 
Real. 
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