PARTICIPE DO QUADRO “SEUS CAMINHOS”, VEJA SUAS VIAGENS FAZENDO
PARTE DOS NOSSOS CAMINHOS, E CONCORRA A DIÁRIAS EM POUSADAS...
REGULAMENTO GERAL
1) O programa “CAMINHOS” lança o quadro “SEUS CAMINHOS”, no período de 05 de
maio de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
2) O objetivo deste quadro é divulgar vídeos ou fotos de telespectadores e/ou internautas,
desde que retratem viagens que os mesmos tenham realizado para qualquer lugar do Brasil ou
do Mundo.
3) Para participar do quadro “SEUS CAMINHOS”, o telespectador e/ou internauta deverá
acessar o site do programa “CAMINHOS” – www.programacaminhos.com.br – e postar,
seguindo as instruções técnicas, um ou mais vídeos, ou uma ou mais fotos, que contenham
imagens de viagens que o mesmo tenha realizado.
4) Os vídeos deverão ter a duração máxima de 01 (um) minuto, e o material, seja vídeos ou
fotos, deverá ser original, sendo o plágio condição para imediata eliminação.
5) Durante os meses da promoção, mais especificamente de maio a novembro de 2011, os
próprios telespectadores e/ou internautas, através das instruções técnicas próprias, escolherão,
pelo site, o melhor vídeo e a melhor foto do mês, sendo os não escolhidos eliminados,
podendo estes últimos voltar a concorrer nos meses seguintes, desde que novamente postados.
6) Em cada mês, o vídeo e a foto escolhidos poderão ser objeto de veiculação pela televisão,
dentro do programa “CAMINHOS”.
7) No mês de dezembro de 2011, os 07 (sete) vídeos e as 07 (sete) fotos escolhidas durante o
ano, passarão por novo julgamento pela tv e pelo site, em regras a serem definidas
oportunamente, sendo escolhido o melhor vídeo e a melhor foto do ano.
8) Os autores, tanto do melhor vídeo, quanto da melhor foto, serão contemplados com uma
diária para casal, cada um, em alguma das pousadas já divulgadas no programa
“CAMINHOS”, de setembro de 2008 a dezembro de 2011 – o local será definido pela
produção e divulgado com antecedência.
9) Dúvidas, sugestões e críticas acerca da promoção deverão ser dirigidas ao e-mail
pesproducoes@gmail.com – e, se pertinentes, serão sanadas ou acatadas pelo site, através de
ampla divulgação nesse espaço, sem que seja revelado o nome de quem levantou a dúvida,
sugestão e/ou crítica.
INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA POSTAGEM DOS VÍDEOS E FOTOS
1) Os vídeos e as fotos enviados para o quadro “SEUS CAMINHOS” deverão seguir critérios
de formato e tamanho específicos:

a) Os vídeos enviados deverão obrigatoriamente estar no formato FLV (Flash Vídeo) e
ter no máximo 1 minuto de duração, podendo o usuário, no momento do envio do mesmo, ser
impedido de continuar o cadastro caso um desses requisitos não esteja de acordo.
b) As fotos enviadas deverão obrigatoriamente estar no formato JPG, JPEG, GIF ou
PNG e ter um tamanho de no máximo 1 MB, podendo o usuário, no momento do envio da
mesma, ser impedido de continuar o cadastro caso um desses requisitos não esteja de acordo.
2) Para vídeos que estejam em outros formatos, é necessário que antes do envio o mesmo seja
convertido para FLV. Qualquer um dos diversos programas disponíveis na internet com essa
finalidade, gratuitos ou não, podem ser utilizados. Aconselhamos a utilização do Free FLV
Converter, que por ser gratuito, pode ser baixado e utilizado livremente. Para fazer o
download
do
Free
FLV
Converter,
acesse
o
endereço
http://www.baixaki.com.br/download/free-flv-converter.htm.
3) Para fotos que estejam em outros formatos, é necessário que antes do envio a mesma seja
convertida para JPG, JPEG, GIF ou PNG utilizando qualquer um dos programas que já
acompanham a maioria dos sistemas operacionais ou disponíveis na internet para download.
INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA ESCOLHA DOS VÍDEOS E FOTOS DE MAIO A
NOVEMBRO DE 2011
1) Após o envio do vídeo ou foto, você receberá uma confirmação na tela e o mesmo será
submetido à aprovação do seu conteúdo antes de ser exibido no site do PROGRAMA
CAMINHOS.
2) Depois do último programa de cada mês da realização do quadro “SEUS CAMINHOS”,
todos os vídeos e fotos enviados e aprovados naquele mês serão disponibilizados para votação
no site do PROGRAMA CAMINHOS.
3) Durante o período de votação, ao clicar no menu “VÍDEOS” localizado dentro do link
“SEUS CAMINHOS”, todos os vídeos enviados e aprovados no mês corrente serão exibidos
junto a um botão “VOTAR”, o qual quando clicado somará mais um voto para o mesmo.
4) Durante o período de votação, ao clicar no menu “FOTOS” localizado dentro do link
“SEUS CAMINHOS”, todos as fotos enviadas e aprovadas no mês corrente serão exibidas
junto a um botão “VOTAR”, o qual quando clicado somará mais um voto para a mesma.
5) Somente será permitido um único voto por dia por computador para vídeo e foto. Depois
de clicar no botão “VOTAR”, será necessário esperar vinte e quatro horas para votar
novamente.
6) Será permitido um voto por dia para vídeo e outro para foto, mas somente um pra cada
categoria.
7) A votação será finalizada uma hora antes do início do primeiro programa do próximo mês,
no qual serão informados os vencedores. O vídeo e a foto com mais votos serão os vencedores
do mês e estarão automaticamente classificados para a final no mês de dezembro.

