“Super Páscoa VTV”: compartilhe sua foto
e mostre para todos que você é o (a) melhor
amigo (a) do VTVito
Você acompanha a programação da VTV e conhece o coelho mais bagunceiro da
TV? O VTVito esta de volta com mais uma Super Páscoa VTV, e juntos vocês podem
aparecer na VTV SBT.

Veja como é fácil participar:

Faça uma selfie com o coelho VTVito, quando ele aparecer durante a programação
na sua televisão. Compartilhe a selfie no seu perfil do Instagram com a hashtag
#pascoavtv e marque o perfil da VTV @redevtv
Sua foto pode aparecer na nossa programação, em chamadas especiais e nos seus
programas favoritos.

PARTICIPE!
Basta compartilhar sua foto, em que aparece o coelho VTVito na rede social
Instagram, usar a hashtag #pascoavtv e marcar @redevtv . Lembrando que a
participação vai até o dia 28 de Março.

SELEÇÃO
Uma comissão da VTV fará a seleção das fotos mais criativas e as melhores farão
parte de um comercial especial durante os intervalos nos programas da emissora.
Não fique de fora e boa sorte!

DICAS PARA PARTICIPAR
•

Acompanhe a programação da VTV.

•

Fique atento (a) ao canto da tela, o coelhinho VTVito pode aparecer a qualquer
momento.

•

É preciso tirar a foto com boa qualidade e resolução, na dúvida peça a ajuda de um
adulto.

•

Não se esqueça de que o coelhinho e você precisam aparecer na foto.

ATENÇÃO

Serão desclassificadas todas as fotos que forem montagem, que sejam de outros
autores, que tem conteúdo ofensivo ou inadequado. As fotos com baixa resolução,
tremidas ou que não seja possível ver o autor, também não serão selecionadas.
Também serão desclassificadas as fotos que não tiverem a hashtag ou marcação.
Nem todas as fotos compartilhadas no perfil serão veiculadas na TV.
A participação tem início no dia 15 de Março e término no dia 28 de Março, não se
caracteriza como promoção e tem caráter cultural.

