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ARTIGO 1 - Organizadores 
As Alianças Francesas de Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Grande ABC, 
Maceió, Manaus, Natal, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Santos, São Carlos e 
São Paulo, associações locais sem fins lucrativos, e a Fondation des Alliances Françaises, 
com sede em Paris, são os organizadores da competição "Défi Inter-Alliances", a seguir 
denominada "competição". 
 
ARTIGO 2 - Objeto da competição 
Os interessados são convidados a participar de um teste de cultura geral, em francês, através 
da plataforma digital Kahoot.  
 
A competição acontecerá em três etapas:  
uma fase de seleção local, organizada por cada Aliança Francesa participante (doravante 
referida como "seleção local"), 
uma fase de seleção nacional (doravante referida como a "final nacional"),  
uma final internacional (doravante referida como "final internacional") a ser realizada em 26 
de novembro de 2022.  
 
As Alianças Francesas participantes são livres para organizar as seleções presencialmente 
ou à distância, dependendo da situação sanitária local e das regras e/ou leis em vigor.  
 
A seleção local brasileira, virtual ou presencial, de acordo com a decisão de cada Aliança 
Francesa do Brasil, ocorrerá em 03 de novembro, às 19h. 
A final nacional brasileira será realizada em formato virtual no dia 11 de novembro, às 19h; 
A final internacional virtual será realizada no sábado, 26 de novembro de 2022, às 10h horário 
de Brasília (14h horário de Paris).  
 
 
ARTIGO 3 - Termos e condições de participação 
A participação na competição é totalmente gratuita.  
O concurso está aberto a todos os alunos inscritos das Alianças Francesas participantes, sob 
as seguintes condições:  
- Ter pelo menos 16 anos de idade no momento da inscrição, 
- Estar inscrito no nível B1, B2, C1 ou C2.  
Não será permitida a participação de estudantes que não atendam a esses critérios.  
 
Ainda que atendendo aos critérios acima mencionados, não poderão participar na presente 
competição os funcionários, diretores e membros do conselho de administração da Aliança 
Francesa e seus respectivos familiares, os membros da Comissão Organizadora e seus 
respectivos familiares. 
 
A participação na competição implica a aceitação total destas regras, e os participantes 
devem respeitar todas as condições deste regulamento. O não cumprimento das condições 
de participação estabelecidas neste regulamento resultará na invalidade da participação do 
concorrente.  
 
As 3 fases de seleção - final local, nacional e internacional - serão realizadas da mesma 
forma, por meio de um quiz de cultura geral em francês através da plataforma digital Kahoot, 
e serão transmitidas por videoconferência utilizando a plataforma de vídeochamada Zoom. 
 



Os participantes devem usar, simultaneamente, dois dispositivos digitais para participar: um 
computador para acessar o Zoom e acompanhar o espaço do jogo virtual com os demais 
participantes e um telefone celular para acessar o aplicativo do Kahoot e responder ao quiz. 
As duas plataformas, Zoom e Kahoot, são de fácil acesso e gratuitas.  
 
O concurso será conduzido somente em francês, e todas as questões de cultura geral foram 
formuladas em francês. 
 
As respostas ao questionário (quiz) de cultura geral proposto na plataforma Kahoot resultarão 
em uma contagem de pontos e uma classificação: 
Os dois participantes da seleção local com o maior número de pontos serão designados como 
finalistas e representarão sua Aliança na seleção nacional. 
Os dois participantes da seleção nacional com o maior número de pontos serão designados 
como finalistas e representarão sua rede "nacional" na final internacional. 
Os três participantes da final internacional com o maior número de pontos serão declarados 
os vencedores da competição. 
 
Disposição especial: as pessoas que venceram a final nacional da edição anterior não são 
elegíveis para participar da próxima edição. 
 
 
ARTIGO 4 - Prêmio 
Para as seleções locais, os 3 vencedores da final local ganharão uma bolsa de 50 % válido 
para um semestre do ano 2023.  
Somente os dois primeiros vencedores serão elegíveis para participar da final nacional.  
A menção a estes prêmios será incluída na comunicação antes da participação no concurso.  
 
Para a seleção nacional, os três vencedores da final nacional ganharão uma (1) inscrição 
gratuita para uma sessão de exame DELF ou DALF em 2023. 
Somente os dois primeiros serão elegíveis para participar da final internacional. 
A menção a estes prêmios será incluída na comunicação antes da participação no concurso.  
 
Para a final internacional, os três primeiros vencedores receberão uma estada de 15 dias na 
França, em uma das Alianças Francesas parceiras da competição: 
- Aix-Marseille Provença 
- Bordeaux 
- Cavilam - Aliança Francesa (Vichy) 
- Lyon 
- Montpellier 
- Nice Côte d'Azur 
- Paris Île de France 
- Rouen Normandie 
 
Os três vencedores escolherão, de acordo com sua classificação, a cidade para onde querem 
ir. O vencedor com o maior número de pontos no final da final internacional escolherá a cidade 
para a qual quer ir primeiro, e assim por diante. Uma vez selecionada uma cidade, o próximo 
vencedor terá que escolher uma Aliança diferente. 
 
A estada inclui: 
- Taxas escolares (matrícula e curso), 
- Alojamento familiar em regime de meia pensão (café da manhã e jantar), 
- Transporte aéreo do aeroporto mais próximo da casa do vencedor para Paris e de Paris 
para o aeroporto de partida do vencedor. 
- Se aplicável, transporte (trem ou ônibus) de e para a cidade da escolha do vencedor. As 
passagens de transporte intermunicipal (ônibus, metrô, RER etc.) não estão inclusas. 



 
Todas as outras despesas não estão inclusas (seguro, bagagem adicional etc.). As despesas 
não cobertas por nosso prêmio serão custeadas pelos vencedores. Caso o vencedor deva 
obter um visto para permanecer na França, caberá a ele tomar as providências necessárias. 
Os três vencedores devem fazer sua escolha e informar as Alianças Francesas parceiras de 
sua escolha com 4 meses de antecedência. O não cumprimento deste prazo constitui motivo 
para o cancelamento do prêmio. 
Os vencedores devem escolher datas correspondentes aos programas dos cursos oferecidos 
pelas Alianças parceiras. 
 
4.1. validade 
Os vencedores da final internacional devem completar sua estada até setembro de 2023, o 
mais tardar. 
Se não puderem desfrutar de seu prêmio antes deste prazo, perderão o benefício. 
Os vencedores da final internacional têm a possibilidade de transferir seu prêmio para um 
membro de sua família (pais, filhos, irmãos/irmãs) acima de 16 anos de idade. 
 
 
ARTIGO 5 - Direitos de imagem 
As seleções locais e nacionais, bem como a final internacional, podem ser transmitidas ao 
vivo ou gravadas nos sites e redes sociais das Alianças Francesas participantes, dos 
organizadores e dos parceiros da competição. 
 
Pelo simples fato de participar do concurso, os participantes permitem aos organizadores 
usar seu nome e sobrenome, assim como a indicação de sua cidade e país de residência, 
em qualquer manifestação pública promocional, nos sites e redes sociais dos organizadores 
e dos parceiros do concurso, e em qualquer site ou suporte afiliado, sem que esse uso dê 
origem a um direito e remuneração além da dotação oferecida para essa operação.  
 
A participação nesta operação implica na autorização para divulgar a imagem dos 
participantes, caso sejam declarados vencedores, aos organizadores para reproduzir e 
explorar suas participações, seus nomes e suas imagens em qualquer suporte (website; 
redes sociais; imprensa; eventos etc.) para a promoção da operação, dentro de um ano da 
operação. Esta exploração não deve dar lugar a nenhuma outra consideração além do 
benefício da dotação. Os participantes reconhecem que o uso de sua imagem não constitui 
de forma alguma uma obrigação para o organizador da operação. Além disso, os participantes 
reconhecem que não têm direito de controle sobre as fotografias selecionadas. 
Consequentemente, eles não terão a possibilidade de se opor à sua divulgação, de acordo 
com estas regras. 
 
Ao inscrever-se neste concurso, os pais ou tutores dos menores participantes aceitam as 
disposições do presente regulamento e autorizam os participantes e organizadores das 
Alianças Francesas a divulgar seu nome e informações que os identifiquem ou que possam 
levar à sua identificação. 
 
 
ARTIGO 6 - Responsabilidades 
 
 
6.1 Responsabilidades dos organizadores 
Os organizadores não serão considerados responsáveis se, em caso de força maior ou 
qualquer outra causa, a competição tiver que ser adiada, encurtada ou cancelada. Além disso, 
os organizadores se reservam o direito de estender ou limitar o período de participação, adiá-
lo ou modificar suas condições, sem incorrer em qualquer responsabilidade por fazê-lo. 



Quaisquer aditamentos e emendas a estas regras podem ser publicados durante a 
competição. Eles serão considerados anexos a este regulamento.  
 
Os organizadores não serão responsáveis por qualquer falha da própria rede Internet ou por 
qualquer intrusão, tentativa de intrusão, fraude, falha técnica ou qualquer outro motivo além 
do controle dos organizadores que tenha resultado em qualquer falha na administração, 
segurança, justiça, integridade ou gestão da competição. Os organizadores não podem ser 
responsabilizados pelo congestionamento da rede Internet, pela qualidade do equipamento 
dos participantes ou pela qualidade de seu modo de acesso, o que poderia afetar o tempo 
necessário para enviar respostas ou o tempo de conexão necessário para a participação no 
quiz.  
 
Da mesma forma, os participantes não podem reivindicar nenhuma compensação no caso de 
incidentes como os mencionados acima, de modificação ou cancelamento da competição.  
 
 
6.2 Responsabilidades dos participantes 
É expressamente lembrado que é de responsabilidade exclusiva dos participantes garantir 
que as informações fornecidas ao se inscreverem na competição, incluindo detalhes de 
contato, sejam corretas e verdadeiras e lhes permitam participar da competição.  
 
Os participantes selecionados para participar da seleção nacional e/ou da final internacional 
devem assegurar-se de que estejam disponíveis nas datas especificadas. Caso não estejam 
disponíveis nessas datas, por qualquer razão, sua participação será cancelada. 
 
Todos os participantes devem tomar todas as medidas apropriadas para proteger seus 
próprios dados e/ou programas armazenados em seus equipamentos de computador contra 
qualquer interferência. A participação dos participantes na competição é por sua própria conta 
e risco.  
 
A participação na competição implica uma atitude justa, respeitando o regulamento. Os 
organizadores se reservam o direito de desclassificar, sem aviso prévio, e/ou não conceder 
prêmios aos participantes que não tenham cumprido com as regras.  
 
Os organizadores também se reservam o direito de revogar a participação de qualquer 
participante se sua conduta for considerada inadequada. 
 
 


