
Concurso cultural #minhavidaemfrancês 
Regulamento 

A Julianne Trevisol topou o desafio de contar para gente 
o lugar do francês no seu dia a dia agitado. E você, que 
estuda francês, tá preparado para nos contar? Se a 
resposta for sim, esse concurso é para você.  

ARTIGO 1 - DA INSCRIÇÃO 

 
1.1 A participação é restrita a alunos da Aliança Francesa Rio de 
Janeiro, inscritos e adimplentes para o primeiro semestre de 2022. 

1.2 Para se inscrever, o participante deve publicar em seu perfil do 
instagram um vídeo no formato reels de até 60”, contando seu dia a dia  
com o francês na Aliança Francesa. Marcando a Aliança Francesa do 
Rio de Janeiro (@rioaliancafrancesa); 
1.2.3. É condição exclusiva que ao produzir e publicar vídeo o 
participante use o áudio específico para este concurso, contido no 
vídeo de divulgação da campanha, disponível nos reels da Aliança 
Francesa do Rio de Janeiro (@rioaliancafrancesa); 

1.3 O vídeo deverá ser postado pelo participante em seu instagram 
com a seguinte hashtag: #minhavidaemfrances; 

1.4 O participante precisará marcar o perfil do instagram da Aliança 
Francesa do Rio de Janeiro: @rioaliancafrancesa; 

1.5 A conta do participante deverá ficar aberta para que a Aliança 
Francesa do Rio de Janeiro possa ter acesso aos vídeos; 

1.6 Contas empresariais e fã clubes serão descartados do concurso 
cultural; 1.7 O concurso acontecerá no instagram da Aliança Francesa; 

1.8 Ao se inscrever no concurso, o candidato autoriza o uso de sua 
imagem nas páginas da Aliança Francesa;  



1.9 O período de envio do vídeo vai de 18 de março de 2022 ao dia 4 
de abril de 2022. 

ARTIGO 2 - DA ELIMINAÇÃO 

2.1 Os participantes que obtiverem curtidas de forma ilícita como: 
compras, perfis fakes spam ou qualquer outra forma de conquista de 
“likes” que não sejam orgânicos, serão desclassificados; 

2.2 Os participantes que não marcarem a hashtag serão 
desclassificados; 

 
2.3 Os participantes que não preencherem os dados no site do 
concurso serão desclassificados; 

 
2.4 Não serão aceitos REELS depois do prazo definido para 
recebimento; 

2.5 O participante somente poderá participar utilizando seu perfil 
principal no Instagram e, este, deve ter sido criado antes do início do 
concurso; 

ARTIGO 3 - DO TRABALHO 
3.1 O formato do vídeo a ser entregue é REELS, no tamanho 1080 x 
1920. Formatos na horizontal não serão aceitos; 

 
3.2 Será aceito apenas um vídeo por participante, com duração de 15 a 
60 segundos; 

3.3 O participante deverá enviar um vídeo contando um pouco sobre 
como o francês participa da sua rotina. O candidato pode tomar como 
base o vídeo da campanha #minhavidaemfrances; 

ARTIGO 4 - DA PREMIAÇÃO 

 
4.1 Os participantes que conseguirem mais curtidas em seu vídeo 
publicado na página da Aliança Francesa do Rio de Janeiro ganham; 



4.2 Primeiro, segundo e terceiro lugar: Cada um terá direito a 1 (uma) 
bolsa de estudos 50% de desconto no curso de 3h/semana da Aliança 
Francesa do Rio de Janeiro, em qualquer unidade ou em sala virtual, 
durante 3 semestres consecutivos e ininterruptos (equivalente a 3 
módulos. Como por exemplo: débutant 1, débutant 2 e débutant 3); 

4.2.1 Cada prêmio é de uso exclusivo da pessoa proprietária conta no 
Instagram, não podendo ser transferido e nem postergado para iníciar 
após agosto de 2022; 

4.2.2. Os vencedores deverão começar a se beneficiar do prêmio 
no segundo semestre de 2022 ou no primeiro semestre de 2023. A 
partir deste período a Aliança Francesa entenderá que o vencedor 
desistiu de sua premiação. 

4.2.3. O desconto de 50% não é cumulativo com outros descontos 
promocionais ou de convênios. 

4.3 A Aliança anunciará os vencedores na página do instagram e 
entrará em contato com cada um deles via direct no instagram; 

4.4 A premiação atribuída aos trabalhos não será suscetível de 
recursos ou impugnações;  

4.5 O prêmio é intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro 
ou qualquer outro serviço. 

4.6. O prêmio somente pode ser utilizado em turmas em grupo e não 
pode ser convertido em aulas particulares ou qualquer outra 
modalidade que não corresponda exatamente ao descrito no item 4.2.  

4.7 Os resultados serão divulgados na página do Instagram da Aliança 
Francesa do Rio (@rioaliancafrancesa), no dia 11 de abril de 2022. 


