1) O que é o NR Maníaco?
O NR Maníaco é uma promoção que te dá a chance de voltar viver uma
formatura no NR Sun e outra no NR Fun com hospedagem, monitoria,
alimentação, seguro saúde e transporte entre as unidades NR Fun e NR
Sun grátis.
2) O que não está incluso?
Não está incluso o transporte da casa dos participantes até o NR. As
pessoas selecionadas e sorteadas precisam ser levadas por um
responsável maior de idade até o NR Acampamentos.
3) Quem pode participar?
Estudantes que participaram do NR Formaturas no período de 13/11/2016
até 02/11/2017.
4) O que devo fazer para participar?
Leia abaixo:
Seleção 1 (6 vagas com direito a acompanhante cada um): Deve-se criar
um Diário de Bordo contendo um relato de como foi sua viagem. Ele deve
ser publicado na internet e divulgado pelos candidatos em todas as mídias
sociais que eles tiverem, sempre usando a hashtag oficial da promoção #NRManíaco
Participações nas redes sociais divulgando o Diário de Bordo, interagindo
com as páginas do NR vão influenciar na seleção dos 6 candidatos.
Seleção 2 (2 pessoas sorteadas): Quem comprar o DVD do NR durante a
formatura poderá preencher um formulário que deverá ser depositado na
urna da promoção até o dia 01/11/2017 às 14 horas. Será realizado um
sorteio para DUAS vagas no NR Maníaco 2017. Cada sorteado poderá
trazer um acompanhante, que também deve ter vindo ao NR no período
de 04/11/2015 até 14/11/2016.
Seleção 3 (2 pessoas selecionadas): Se você tem até 17 anos, já veio para
o NR e se considera um influenciador digital, você poderá participar da
nossa seleção cadastrando-se no nosso site. Duas vagas serão destinadas a

esta categoria. (Nesta modalidade de seleção eles não tem direito a um
acompanhante.)
Seleção 4 (4 vagas para os vencedores): Em todo evento o BRUTUS NR
será aberto durante o horário livre no NR Fun e no NR Sun para que os
acampantes possam participar.
1. A comissão técnica do NR Maníaco informa que foram adicionadas
4 vagas a promoção.
2. Em todo evento o BRUTUS NR será aberto durante o horário livre no
NR Fun e no NR Sun para que os acampantes possam participar.
3. Os acampantes poderão realizar o percurso todos os dias do evento
e no último dia do pacote, no período da manhã, haverá uma final
para decidir quem faz o percurso no menor tempo.
4. O menino e a menina que realizarem o BRUTUS NR no menor
tempo durante o evento deles, entrarão em nosso ranking online,
onde mostrará: Nome, foto, data do evento, tempo para finalizar o
percurso e a unidade em que o participante estava.
5. Os dois meninos e as duas meninas (um casal por unidade) que
ficarem no topo da lista (com o menor tempo) até o dia 01 de
novembro de 2017 poderão voltar ao NR Formaturas participar da
promoção NR Maníaco e curtir um evento no NR Fun e outro no NR
Sun, com tudo grátis (menos o transporte tanto de ida quanto de
volta).
6. Nesta modalidade de seleção eles não tem direito a um
acompanhante.
5) Como me inscrever?
Acesse o site www.nr.com.br/nrmaniaco e preencha o formulário. Não se
esqueça de inserir o link do seu Diário de Bordo.
É necessário responder todas as abas.
6) Quando irão se encerrar as inscrições?
08 de novembro de 2017.
7) Não tenho Instagram e nem Facebook. O que eu faço?

É necessário você ter alguma dessas redes sociais. Se você só tem
Facebook, na linha “Instagram” você pode colocar o seu Facebook. Ou, se
você só tem Instagram, coloque o nome do seu Instagram na linha do
Facebook. É obrigatório todas as linhas preenchidas para finalizar a
inscrição.
8) A seleção dos Diário de Bordo começa quando?
A partir da primeira inscrição no dia 09/08/2017 nós já iremos começar a
avaliar os conteúdos. Vamos divulgar aos poucos os participantes.
9) O que é o Diário de Bordo?
Ele é um relato da sua viagem. Pode ser um blog, um canal no YouTube,
uma página no Facebook ou Instagram, vídeos, fotos, cartas; Qualquer
coisa que conte o que a viagem para o NR representou para você.
10)

Quantas pessoas serão NR Maníacas 2017?

Número de selecionados: 10 (serão 6 diário de bordo, 2 sorteados do DVD
e 2 escolhidos como influenciadores digitais)
11)
Ainda não fui para o NR esse ano e as inscrições do NR
Maníacos já abriram?
Não tem problema. Esta é a oportunidade para você começar a criar seu
Diário de Bordo desde a pré-viagem! 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.
12)

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.
13)

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).

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.

