NR MANÍACOS 2019 - O que é?
A promoção tem como objetivo principal estimular os formandos que viajaram para o NR, a produzirem
conteúdo como um “Diário de Bordo” da viagem, contando como foi a experiência deles e porque
merecem ganhar uma viagem (com direito a acompanhante) para conhecer os dois resorts do NR
durante os eventos NR FUN e o NR SUN. Por fim, os candidatos que forem selecionados vão participar
de vídeos para as redes sociais do NR e para material de divulgação da marca.
- O que está incluso na promoção?
Monitoria 24 horas com acompanhamento dentro do quarto. 7 noites de estadia. 5 refeições diárias.
Seguro viagem. Enfermaria 24 horas. NR MEMORIES.
- O que não está incluso?
O transporte de ida e volta do NR, de qualquer participante. - Quem pode participar? Promoção dará
direito a qualquer aluno que veio ao NR Formatura de 9° ano em 2018 até o dia 11 de novembro de
2019. Válido para formandos de todo o Brasil.
- Quando irão se encerrar as inscrições?
11 de novembro de 2019.
- Quando será a viagem?
De 24 A 27 de novembro no NR SUN. De 27 de novembro a 01 de dezembro no NR FUN.
- Como se inscrever?
Para se inscrever é só acessar: nr.com.br/nrmaniacos, preencher os dados solicitados, e o primordial,
não esquecer de colocar o link do seu “Diário de Bordo”.
- O que é Diário de Bordo? Ele pode ser um vídeo, fotos, textos, divulgados nas redes sociais, que
contem como foi a sua viagem e porque você merece ser selecionado.
- Posso fazer o vídeo com outras pessoas?
Sim. Mas ele só poderá ser usado por uma única pessoa na hora do cadastro. Se você e outra pessoa
encaminharem o mesmo vídeo, não será possível selecioná-los.
- Qual o critério de seleção?
Será avaliado o contexto do conteúdo criado pelo candidato. Também vamos avaliar o perfil nas redes
sociais e o nível de engajamento com as publicações relacionadas ao NR.

- Quantas pessoas vão ser selecionadas?
Serão selecionadas pelo Diário de Bordo 8 pessoas com direito a um acompanhante cada. E 2 pessoas
serão SORTEADAS na lista de quem comprar o NR MEMORIES pelo site: nr.com.br/nrmmemories É só
comprar que já estará concorrendo. Também terá direito a trazer um acompanhante cada.
- Como saberei se fui escolhido?
Os vencedores serão divulgados nas redes sociais oficiais do acampamento e vamos contatá-los via
telefone/e-mail. Fique atento! Se o vencedor(a) não retornar os contatos do Acampamento em 5 dias
corridos será desclassificado(a).
- Ainda não fui para o NR esse ano, as inscrições do NR Maníacos já abriram e eu estou dentro da data
de seleção. Como fazer?
Não tem problema. Esta é a oportunidade para você começar a criar seu Diário de Bordo desde a préviagem! Mostre como sua turma está se preparando, a ansiedade deles etc. Use a criatividade, isso vai
contar muitos pontos na seleção dos Diários de Bordo. Quando você voltar da sua viagem de formatura
você terá um relato da pré-viagem e da pós-viagem. Seu material ficará sensacional. OBS: O NR exige
que o responsável de cada indivíduo assine um termo de autorização de imagem e som para que todas
as pessoas possam participar de vídeos e fotos durante a viagem.

