Regras do Concurso “Conte-nos o seu testemunho”

“e ganhe prémios”
Natureza de concurso
A Rádio Gospel FM STP traz ao público em geral o seu primeiro concurso “Contenos o seu testemunho”, cujo objectivo é edificar vidas, restaurar relacionamentos e
intensificar intimidades com Deus através de testemunhos das maravilhas que o
Senhor Deus já fez na vida dos seus ouvintes/amigos ou do público em geral. Para
nós o que realmente importa não é a sua igreja/denominação ou religião, mas sim
o que O Deus da Bíblia Sagrada fez e pode fazer na vida de qualquer um.

Duração
O Concurso tem a duração de 30 dias, com início a partir de 15 de Novembro de
2018 com o término no dia 15 de Dezembro de 2018.
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Dados de concorrente




Cristãos ou Cristãs (não importa a sua religião/igreja)
Idade (qualquer idade)
Perfil (sincero (a), verdadeiro, honesto (a)).

Conteúdo/matérias à participar
Os Testemunhos podem ser em diversos formatos, quer seja em áudio, vídeo ou
texto. Desde que se ajeite ou se enquadre com os requisitos ortográficos: legível,
perceptível, audível, visível a qualquer pessoa ou ao público em geral.

Princípios obrigatórios
Qualquer testemunho deverá respeitar as seguintes normas, quanto à:


Personalidade

A Personalidade Divina é Trina, sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo
o Único a quem é digno de Toda honra e Toda a Glória, não podendo ser
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atribuído a nenhuma personalidade divina ou social à glória face aos feitos,
milagres ou prodígios ocorridos.


Objectividade

É imperativo que cada concorrente seja claro, transparente e objectivo ao conteúdo
que pretende contar. Ou seja, não será aceite nenhum testemunho que não mostre
o que realmente é/ou que aconteceu, o que Deus já fez na sua vida, de verdade.

Forma de envio
Cada testemunho deverá ser enviado por e-mail, dentro do prazo acordado, para
programas@radiogospelstp.st, cujo assunto “participação no concurso”.
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Avaliação das candidaturas
Cada candidatura é avaliada e aprovada de acordo aos princípios da administração
regente neste concurso e que seja devidamente legível, audível os conteúdos
contendo uma foto do tipo passe ou semelhante, de modo a se publicar no website
da empresa. A avaliação é imediata a recepção das candidaturas, ficando os
concorrentes submetidos, após o prazo, cinco dias depois conhecer o resultado, no
próprio site. Assim que a Administração recebe e publicar será notificado ao
concorrente o seu link, de modo a confirmar e incentivar mais pessoas a votarem
no seu testemunho.

Votação/classificação
Cada candidato deverá influenciar ou impulsionar a participação de outros, ou seja,
do público em geral, dos seus amigos e familiares para lerem o seu testemunho do
endereço fornecido pela empresa, de modo a obter mais gostos, comentários e
partilhas. Ou seja, quanto mais partilhas, comentários ou likes (gostos) tiver
obtidos, maior a possibilidade de ganhar o concurso até ao dia 20 de Dezembro.

Entregas de prêmios
A entrega de prémios aos vencedores é feita no dia 21 de Dezembro de 2018, num
local e num horário a ser indicado pela administração aos vencedores, mediante a
apresentação do seu documento de identificação.
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