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REQUISITOS PARA O VÍDEO 
 

• Os vídeos não devem ter mais de cinco (5) minutos de duração. 
• Os vídeos devem ter uma resolução adequada para projeções de tela grande (1024 x 

760). 

• Os formatos de arquivo aceitos são (MOV (.mov), MPEG-4 (.mp4), FLV (.flv) ou WMV 
(.wmv). 

• Os participantes devem enviar um formulário de permissão e autorização dos pais junto 
com seu vídeo para TODOS os indivíduos no vídeo. 

• Os pais ou professores podem ajudar os alunos, mas os alunos devem fazer a maior 
parte do trabalho. 

• As submissões de vídeo devem ser recebidas até no máximo o dia 31 de março de 2019 
às 23h59. MST  

• Os vídeos não devem incluir nada abusivo, profano, pornográfico, desrespeitoso, 
ameaçador ou difamatório para qualquer pessoa, entidade, crença ou símbolo. 

• Nenhuma propriedade intelectual, propriedade de terceiros ou conteúdo ou material 
protegido por direitos autorais pode ser usado em seu vídeo. Se uma marca de outra 
entidade (por exemplo, imagem de uma lata da Pepsi, símbolo da Nike em uma 
camiseta ou outra marca registrada ou símbolo ou marca de direitos autorais, etc.) 
aparecer, você deve garantir que ela não seja visível. Se você citar pesquisa, outro 
indivíduo ou organização em seu discurso, deverá ter permissão por escrito do autor do 
conteúdo, permitindo o uso do conteúdo de terceiros pelo FranklinCovey no vídeo. Você 
concorda em indenizar, defender e manter a FranklinCovey isenta de qualquer 
reivindicação, dano, perda ou despesas decorrentes do uso que o FranklinCovey faz de 
seu vídeo e da violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros de terceiros. 
Ao entrar, o Participante concorda em defender, liberar e isentar a FranklinCovey e seus 
agentes de e contra quaisquer reivindicações, ações e / ou responsabilidades por danos, 
perdas ou danos de qualquer tipo resultantes da participação do Participante aqui 
(inclusive em conexão com o uso e / ou exploração do vídeo submetido) ou da aceitação 
ou utilização de qualquer prémio atribuído. Ao aceitar os prêmios, os vencedores 
concordam em manter a FranklinCovey e suas afiliadas, subsidiárias, funcionários, 
contratadas, inofensivas contra toda e qualquer reclamação e responsabilidade 
decorrente da participação neste Concurso de Vídeo ou Vídeo, relacionado a prêmios e 
/ ou devido a qualquer negligência. ou má conduta intencional que cause dano a outro 
por participantes do Vídeo ou por aqueles que aparecem no Vídeo. O vencedor assume 
toda a responsabilidade por qualquer lesão ou dano causado pela participação no 
concurso ou pelo uso / resgate de qualquer prêmio.  
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PROCESSO DE ENVIO DOS VÍDEOS 
 
Passo 1: Preencha o formulário 
Nome do aluno: 
Nome da escola com Líder em Mim: 
Título do vídeo: 
Idade do aluno:  
Descrição do vídeo - Porque este tópico é importante para o orador 
 
Etapa 2: envie o vídeo, a declaração "Se eu ganhei" e o formulário de consentimento assinado 
Para enviar seu vídeo, visite: www.leaderinme.org/contest 
 
JULGAMENTO 
 
Os juízes da competição podem ser não menos do que quatro (4) funcionários da FranklinCovey 
Education Division. A decisão dos juízes é final. Ninguém poderá ser juiz se tiver um conflito de 
interesses com relação a qualquer um dos participantes do concurso, conforme determinado 
pela FranklinCovey a seu exclusivo critério. Qualquer funcionário da FranklinCovey ou seus 
familiares próximos não podem participar. 
 
DIRETRIZES DO PRÊMIO 
 
Para o concurso avaliado, todos os vídeos que atendem às diretrizes do concurso serão julgados 
na avaliação do concurso de fala. O primeiro vídeo (1) em cada faixa etária será premiado com 
um Subsídio de Liderança de US$ 1.000. 
 
Para o concurso julgado, todas as inscrições serão divididas em quatro (4) categorias e um (1) 
vencedor será escolhido de cada categoria 
 
• De 5 a 10 anos: US $ 1.000. 
• De 11 a 15 anos: US $ 1.000. 
• De 16 a 19 anos: Ensino Médio não é válido para estudantes do Brasil em 2019. 
• Voto Popular: US $ 500. 
 
Os vencedores devem ser anunciados até 29 de abril de 2019, mas pode ser posterior a esta 
data devido a qualquer evento imprevisto. 
 
Os envios de vídeos serão julgados de acordo com esta rubrica. 
 
Desqualificação: Os juízes se reservam o direito de desqualificar qualquer equipe, colaborador, 
participante ou vídeo inserido que não esteja em conformidade com as Regras oficiais e outros 
requisitos do Concurso comunicados pelo organizador. Eles também se reservam o direito de 
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desqualificar vídeos enviados por ou promovendo entidades com fins lucrativos, a critério 
exclusivo da FranklinCovey. 
 
ENVIO DOS VÍDEOS 
 
Os vídeos podem ser enviados através do site do concurso a partir de 5 de novembro de 2018. 
O prazo final para inscrições é às 17h00. MST em 31 de março de 2019. Os vencedores serão 
anunciados até 29 de abril de 2019. 
 
Os alunos devem manter pelo menos uma cópia do vídeo. A FranklinCovey Co. não é 
responsável por nenhum filme perdido, danificado ou que não seja carregado corretamente. 
 
PRÊMIOS 
 
Cada finalista receberá um Subsídio de Liderança de US $ 1.000. Os vídeos dos finalistas 
também serão exibidos no blog, no site e em outros canais de mídia social do Leader in Me. 
 
TERMOS ADICIONAIS - SUBMISSÃO DE UMA ENTRADA 
 
O participante cede e transfere incondicionalmente à FranklinCovey Co. (doravante 
“FranklinCovey”) todos os direitos, propriedade, título, interesse e reclamação (incluindo, sem 
limitação, todos os direitos autorais), que agora tem ou pode ter no futuro, para inscrições 
(incluindo, sem limitação, o vídeo submetido), seja ou não aceitável para a FranklinCovey e 
independentemente da forma que assumam, ou de qualquer elemento dele (s) e ainda conceda 
à FranklinCovey o direito de usar, publicar, explorar e / ou modificar qualquer entrada e / ou 
vídeo enviado em conexão com isso de qualquer maneira que desejar, independentemente de 
a mídia já existir ou ser criada futuramente. 
 
A FranklinCovey reserva-se o direito de editar e / ou modificar qualquer conteúdo de vídeo ou 
títulos de vídeo e publicar ou anunciar o vídeo sem a aprovação, reconhecimento ou 
compensação do Participante, a menos que seja proibido por lei. 
 
A FranklinCovey reserva-se o direito de verificar as qualificações de elegibilidade do vencedor. A 
lei dos EUA rege estas regras do concurso. 
 
A FranklinCovey tem o direito de modificar, usar, ceder ou descartar a sua entrada, da maneira 
que achar melhor, sem a aprovação do participante ou de terceiros. Os participantes concedem 
à FranklinCovey o direito de usar seus nomes, imagens, imagens, fotografias, vozes e materiais 
biográficos e envios de vídeo para fins de publicidade, publicidade e promoção, incluindo a 
publicação de vídeos ou nomes de tela on-line para qualquer finalidade ou em uma lista de 
vencedores e outros anúncios on-line, e para compartilhar os vídeos com a mídia para 
visualização, seja TV ou impressa, sem compensação adicional, a menos que seja proibido por 
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lei. Nem os participantes nem o vencedor receberão qualquer compensação ou crédito pelo 
uso de entradas, além daquelas divulgadas nestas regras. 
A FranklinCovey não é responsável pela transcrição incorreta ou imprecisa das informações de 
entrada ou por qualquer erro humano ou outro, mau funcionamento técnico, transmissão de 
dados perdidos / atrasados, omissão, interrupção, exclusão, defeito, falhas de linha de qualquer 
rede telefônica, equipamentos de informática, software, incapacidade de acessar qualquer 
serviço online ou site, ou qualquer outro erro ou mau funcionamento, ou qualquer dano ou 
prejuízo ao computador do participante ou de qualquer outra pessoa relacionado a ou 
resultante de participação aqui, ou por qualquer dano a pessoa ou propriedade, incluindo mas 
não limitado para equipamentos de vídeo, decorrentes da participação do participante no 
presente ou para o uso ou uso indevido de qualquer prêmio ganho. A FranklinCovey não é 
responsável por inscrições perdidas, atrasadas, ilegíveis ou extraviadas. 
 
O participante garante que a sua apresentação é original, que a publicação da submissão não 
infringirá os direitos de terceiros, e que o participante tem plenos poderes para conceder a 
propriedade à FranklinCovey, conforme estabelecido neste documento. 
 
A FranklinCovey não tem obrigação de qualquer natureza de publicar, promover, exibir ou usar 
qualquer informação fornecida pelos Participantes, incluindo, mas não limitado a, conteúdo 
biográfico ou de vídeo. 
 
Todos os impostos são de responsabilidade dos vencedores. 
 
A FranklinCovey reserva-se o direito de alterar e atualizar as regras, termos e condições deste 
concurso a qualquer momento e a seu exclusivo critério. É dever do participante rever e 
consultar continuamente o link para atualizações dos termos e condições aqui estabelecidos. 
 


