
REGULAMENTO – CONCURSO CULTURAL KING AIR REI DOS ARES

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO CONCURSO

1.1. O concurso cultural “Rei dos Ares King Air” é promovido pela TAM Aviação Executiva
e Táxi Aéreo S.A. (“TAM”), com endereço na R. Monsenhor Antônio Pepe, 94 - Parque 
Jabaquara, São Paulo - SP, 04357-080, inscrita no CNPJ n° 52.045.457/0001-16.

1.2. O objetivo do presente concurso é promover a cultura e recreação do público em 
geral, aproveitando o ensejo do aniversário do primeiro voo da linha King Air.

1.3. Dado que se trata de concurso cultural segundo a qual a determinação dos
ganhadores não está sujeita a qualquer tipo de sorteio, vale-brinde ou operação
assemelhada, o concurso não se enquadra nas disposições da Lei nº 5.768/71 e suas
respectivas regulamentações e, portanto, não está sujeita aos seus termos, inclusive no que 
se refere à exigência de prévia autorização.

2. PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO

2.1. Quem pode participar? 

O concurso é aberto a qualquer interessado, bastando o preenchimento das condições
indicadas no presente regulamento.

2.2. O que é preciso fazer para participar? 

Para participação, o interessado deverá, cumulativamente, cumprir os seguintes requisitos: 

(1) Postar uma foto de autoria própria com qualquer aeronave da linha King Air no
Instagram ou Facebook, com a hashtag #ConcursoReiDosAres e marcar o perfil da TAM 
Aviação Executiva @tamaviacaoexecutiva ou encaminhar essa foto para o e-mail
concursoreidosares@tamexecutiva.com.br juntamente com seu nome completo, telefone de 
contato e um breve descritivo da foto, no período de 02/06/2020 até 27/06/2020. A foto 
poderá ser uma selfie a bordo do avião, fora dele ou apenas um registro da aeronave,
devendo o perfil do participante que optar pela participação através das redes sociais estar 
em modo público; e

(2) Seguir o perfil da TAM Executiva no Instagram e no Facebook.

2.3. Só será válido o envio de 01 (uma) foto por participante.



3. AVALIAÇÃO

3.1. As fotos enviadas serão avaliadas pela equipe da TAM Aviação Executiva, que 
atribuirão uma pontuação para cada foto.

3.2. Os critérios de avaliação serão baseados na qualidade e criatividade das fotos.

4. PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR

4.1. O autor da melhor foto ganhará 01 (uma) maquete do King Air modelo C90GTx, King 
Air 250, ou King Air 350i, à sua escolha.

4.2. O vencedor será anunciado nas redes sociais de TAM Aviação Executiva no dia 10
de julho de 2020.

5. DATAS IMPORTANTES

5.1. Período de inscrição: 02 de junho a 27 de junho de 2020.

5.2. Divulgação do resultado: 10 de julho de 2020, através das redes sociais da TAM.

5.3. Entrega do prêmio: o envio do prêmio ao endereço a ser informado pelo vencedor 
será realizado em até 30 dias após a data de divulgação do resultado do concurso.

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.1. Ao cumprir os requisitos do regulamento, o participante automaticamente autoriza
a divulgação da foto, de seu nome e perfil nas redes sociais da TAM Aviação Executiva,
integral ou parcialmente, para fins de divulgação do concurso.

6.2. A foto vencedora será divulgada na íntegra junto com o anúncio oficial nas redes
sociais da TAM Aviação Executiva.

6.3. O participante que não cumprir as regras estabelecidas neste regulamento será
automaticamente desclassificado, sem a necessidade de qualquer aviso anterior.

6.4. Não serão aceitas fotos enviadas fora do período estabelecido no presente
regulamento ou fotos já publicadas em qualquer rede ou página anteriormente ao
lançamento do presente Concurso.



6.5. Para o Instagram e Facebook, só serão válidas as fotos publicadas no perfil do
participante. Não serão aceitas fotos publicadas em comentários ou em stories.

6.6. Ao postar a foto no Instagram ou Facebook, a legenda não pode ser ofensiva ou
mencionar concorrentes da TAM Aviação Executiva.

6.7. Serão válidas somente as fotos publicadas dos modelos King Air.

6.8. Concurso válido apenas para residentes no Brasil.

6.9. É vedada a participação de colaboradores, diretores e membros do conselho de 
administração da TAM, bem como servidores, contratados e subcontratados
da Administração Pública no concurso.

6.10. O presente Regulamento poderá ser alterado e atualizado a exclusivo critério da TAM, 
independente de qualquer aviso prévio. Seu conteúdo estará permanentemente disponível 
para consulta no link: www.tamaviacaoexecutiva.com.br/regulamento-concursoreidosares. 
Este Regulamento foi atualizado pela última vez em 07 de julho de 2020.

6.11. As dúvidas dos participantes sobre o concurso poderão ser esclarecidas através
do e-mail concursoreidosares@tamexecutiva.com.br.

6.12. Considerando que entre o período de 04/06 a 15/06 houve indisponibilidade do perfil da 
TAM na plataforma do Instagram, eventuais postagens realizadas nesse período que não 
tenham marcação do perfil TAM, mas cumpram todos os demais requisitos do regulamento 
serão consideradas como válidas para fins de participação no presente concurso.

6.13. Quaisquer divergências, omissões ou situações não previstas neste Regulamento 
serão dirimidas pela TAM, sendo todas as decisões soberanas, definitivas, finais
e irrecorríveis.

6.14. O participante reconhece e aceita expressamente que a TAM não poderá ser 
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo resultante ou de qualquer forma relacionado 
da/à participação no concurso e aquisição do prêmio, inclusive por danos eventualmente 
causados ao prêmio enquanto de seu transporte ao endereço do vencedor.

6.15. A participação no concurso implica confirmação de que o participante é maior
e juridicamente capaz, assim como a aceitação total e irrestrita de todos os termos e 
condições deste Regulamento e quaisquer outros que venham a integrá-los nos moldes 
acima prescritos. 


