
CONCURSO DE FANART RIOT GAMES 2021
REGRAS OFICIAIS

NENHUMA COMPRA OU TAXA É NECESSÁRIA PARA PARTICIPAR NEM PARA
VENCER. VOCÊ AINDA NÃO VENCEU. EFETUAR UMA COMPRA NÃO AUMENTARÁ
SUAS CHANCES DE VENCER. ESTE É UM JOGO DE HABILIDADE, NÃO DE AZAR.

1. Elegibilidade. RIOT GAMES, INC., UMA EMPRESA DO GRUPO DELAWARE,
DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE AFILIADOS, CASO APLICÁVEL ("PATROCINADORA"),
É A PATROCINADORA DESTE CONCURSO (" CONCURSO").

ESTE CONCURSO ESTÁ ABERTO SOMENTE PARA MEMBROS ATUALMENTE VÁLIDOS
DE PLAYVALORANT.COM E/OU SEUS SITES LOCAIS RELACIONADOS (O "SITE") QUE (I)
NÃO SÃO FUNCIONÁRIOS ATUAIS, CONTRATADOS NEM EMPREGADOS DA
PATROCINADORA; (II) TÊM QUATORZE (14) ANOS DE IDADE (SE TIVEREM MENOS DE
18, OS PARTICIPANTES DEVEM SER REPRESENTADOS PELOS PAIS OU TUTORES LEGAIS
NO MOMENTO DO REGISTRO) OU MAIS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO; (III)
RESIDENTES DO BRASIL;

Para potenciais vencedores do concurso que não tenham atingido a maioridade legal, o pai, a
mãe ou o responsável legal do vencedor deverá concordar por escrito (de forma eletrônica ou
outras) individualmente e em nome do menor vencedor a obrigar-se aos termos destas Regras
Oficiais, bem como cumprir todos os outros termos e condições requeridos.

Para ser elegível a receber uma premiação, as Inscrições (como definidas abaixo) devem ser
completadas e recebidas pela Patrocinadora no formato designado abaixo. A Patrocinadora se reserva
o direito de revisar os critérios de elegibilidade mencionados anteriormente antes da Data de Começo
(conforme definido abaixo). Caso você não tenha se registrado para tornar-se membro  do Site,
deverá fazê-lo clicando aqui e completando o processo de registro de membros (sem custo nem
obrigação). Antes de completar o seu registro de membro, você deve aceitar os Termos de Serviço e
o Aviso de Privacidade aplicáveis ao site. Caso não deseje aceitar os Termos de Serviço e o Aviso de
Privacidade do Site, não tente tornar-se membro e não participe deste Concurso. Diretores, dirigentes
e funcionários da Patrocinadora, sua empresa controladora e qualquer de suas respectivas empresas
afiliadas, subsidiárias, agentes, consultores profissionais, agências de publicidade e promoção, além
de famílias imediatas e pessoas domiciliadas com elas não são elegíveis para participar nem para
ganhar quaisquer premiações. Todas as leis e regulamentos nacionais, federais, estaduais, provinciais
e locais se aplicam. Não há custo para entrar nem para vencer. No caso de qualquer litígio, as
Inscrições (conforme definidas abaixo) serão consideradas como enviadas pelo membro associado
por meio do sistema de envio do Concurso conforme disposto abaixo.

2. Aviso de exclusão de responsabilidades. A Patrocinadora, todos os outros eventuais
patrocinadores participantes e quaisquer das suas entidades controladoras ou subsidiárias, afiliados,
diretores, agentes, procuradores e funcionários não serão responsáveis por: (a) qualquer mora, perda,
extravio, inscrições distorcidas, danificadas, mal transmitidas ou Inscrições; (b) falhas telefônicas,
eletrônicas, de hardware, software, rede, internet ou relacionadas a computadores ou comunicações;
(c) quaisquer interrupções, perdas ou danos causados por acontecimentos além do controle da
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Patrocinadora; ou (d) quaisquer erros impressos ou tipográficos de quaisquer materiais relacionados
ao Concurso, por motivos que vão além do controle da Patrocinadora.

3. Período do Concurso. O período do Concurso começará às 13h00 BRT do dia 04 de junho de
2021 (a "Data de Começo") e terminará às 13h00 BRT do dia 5 de julho de 2021 (o "Prazo").
Inscrições recebidas após o Prazo não serão elegíveis para vencer. A Patrocinadora ou o eventual
terceiro designado pela Patrocinadora serão os únicos que poderão definir quaisquer detalhes sobre
todas as datas e horários relativos ao Concurso.

4. Inscrição no Concurso. A partir da Data de Começo, o Inscrito pode entrar no Concurso enviando
sua Inscrição e um arquivo com o conteúdo exigido estabelecido aqui, que é incorporado por
referência aqui descrita, por meio da ferramenta de envio clicando aqui (uma "Inscrição"). O envio
anexado ao Concurso deve atender aos requisitos definidos na notificação do Concurso online.

Qualquer tentativa de Inscrição no Concurso, exceto conforme aqui descrito, será considerada nula.
Um formulário de Inscrição incompleto não constitui uma Inscrição válida para os fins deste
Concurso e não será aceito. Inscrições múltiplas no Concurso não são permitidas. Nenhuma
pessoa pode participar mais de uma vez criando uma conta nova. Além disso, quaisquer
contas/Inscrições novas serão desqualificadas. Todas as Inscrições se tornam propriedade da
Patrocinadora ao serem recebidas e não serão confirmadas nem devolvidas.

A critério exclusivo da Patrocinadora, qualquer Inscrição pode ser removida ou desclassificada a
qualquer momento se (i) retratar ou glorificar comportamento lascivo, obsceno, difamatório,
indecente, depreciativo, pornográfico, abusivo, assediador, ilegal, vulgar ou profano; (ii) depreciar
qualquer raça, religião ou etnia; (iii) violar estas Regras Oficiais ou os Termos de Serviço do Site; ou
(iv) for considerada inadequada pela Patrocinadora por qualquer motivo. No caso da remoção, a
Inscrição se tornará inelegível e será considerada nula. As Inscrições não serão devolvidas para os
Inscritos. Os Inscritos não serão necessariamente notificados da remoção ou desclassificação.

5. Avaliação e determinação dos vencedores. A Patrocinadora escolherá todos os vencedores das
premiações de todas as Inscrições elegíveis com base na determinação da Patrocinadora, a seu
exclusivo critério, da criatividade, da originalidade e do apelo visual (um terço de cada) de cada
Inscrição. Potenciais vencedores serão notificados por e-mail (ou qualquer outro método apropriado)
imediatamente depois da determinação da Patrocinadora. Para reivindicar uma premiação, o
potencial vencedor (e o pai, a mãe ou responsável legal se o vencedor for menor de idade) deve
seguir as instruções contidas na notificação, que podem incluir, a critério da Patrocinadora e em um
documento ou vários, (i) uma declaração do vencedor atestando a identidade, a elegibilidade e a
aceitação de todas as regras; (ii) uma concessão de direitos condizentes com as disposições destas
Regras Oficiais; (iii) uma liberação de responsabilidade e/ou (iv) uma liberação de publicidade
(coletivamente, os "Documentos"). Os Documentos indicados devem ser preenchidos e enviados
dentro do prazo fornecido pela Patrocinadora no e-mail de notificação ou a premiação será
confiscada e um vencedor alternativo será escolhido, se o tempo e as circunstâncias permitirem. A
Patrocinadora reserva-se o direito de, em todos os casos, reter a premiação até que a identidade e a
elegibilidade do potencial vencedor sejam apuradas e satisfatórias para a Patrocinadora. As decisões
da Patrocinadora em todas as questões são finais.

6. Premiações.



Prêmios serão concedidos para 1 Inscrição vencedora (o "Vencedor da Premiação Principal") e 10
Inscrições de menções honrosas (os "Vencedores de Menção Honrosa").

Premiação Principal
O Vencedor da Premiação Principal receberá uma premiação principal como descrita abaixo (a
"Premiação Principal"):

● iPad Pro 11 polegadas 512GB com Wi-Fi na cor cinza-espacial
● Apple Pencil
● 5.000 Valorant Points

O valor aproximado de venda da Premiação Principal é de R$15.000,00.

Premiações de menção honrosa
Cada um dos 10 Vencedores de Menção Honrosa receberão uma premiação de menção honrosa como
descrita abaixo (a "Premiação de Menção Honrosa"):

● 5.000 Valorant Points

A valor aproximado de cada Premiação de Menção Honrosa é de R$ 0.

O valor total de todas as premiações concedidas neste Concurso é de no máximo R$15.000,00.

TODAS AS TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS, NACIONAIS, ESTADUAIS, PROVINCIAIS,
MUNICIPAIS E/OU LOCAIS ASSOCIADOS AO RECEBIMENTO DAS PREMIAÇÕES
SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO VENCEDOR. A Patrocinadora se reserva o
direito de reter e deduzir tais impostos e cobranças de qualquer premiação se e na medida exigida por
lei. Todas as premiações serão concedidas desde que haja Inscrições qualificadas suficientes.
Premiações devolvidas pela impossibilidade de entrega, por razões que vão além do controle da
Patrocinadora, ou que não sejam resgatadas dentro de 15 (quinze) dias depois da notificação de
entrega serão confiscadas e concedidas a um vencedor alternativo. As premiações são intransferíveis.
Substituições ou trocas (incluindo por dinheiro) de premiações não são permitidas; contudo, a
Patrocinadora se reserva o direito de substituir uma premiação por outra de igual ou maior valor a seu
critério. Todas as premiações são entregues "COMO ESTÃO" e SEM GARANTIAS DE
NENHUMA ESPÉCIE, expressas ou implícitas (incluindo, sem limitação, quaisquer garantias
implícitas mercantis ou adequadas a um propósito específico).

7. Cessão de direitos no ato da Inscrição.

Cada Inscrito deverá reter completa propriedade de seu interesse e propriedades intelectuais
aplicáveis para sua Inscrição. Contudo, em retribuição às oportunidades aqui fornecidas, cada
Inscrito (ou, no caso de ser menor de idade, o representante legal do Inscrito; para os fins das Seções
7 e 8, "Inscrito" também inclui tais partes) garante à Patrocinadora e aos seus agentes, afiliados,
sucessores e signatários a licença perpétua, irrevogável, universal e não exclusiva (exceto para o uso
pessoal do Inscrito, incluindo o uso no Site), quitada e livre de royalties, sublicenciável e transferível,
para usar, distribuir, comercializar e explorar a Inscrição de qualquer maneira e para quaisquer
propósitos vinculados ao Concurso e aos anúncios e marketing da Patrocinadora, como explicado
abaixo. As Inscrições têm caráter não confidencial e não exclusivo, e serão tratadas como tal. A
Patrocinadora retém o direito de editar todas as Inscrições de qualquer maneira e para qualquer



propósito, mas sem a obrigação de fazê-lo. Cada Inscrito declara e garante que possui a Inscrição (e o
conteúdo nela) enviada por ele, ou que de outra forma tem o direito de conceder o uso dela conforme
estabelecido nesta seção, e que a publicação e o uso comercial subsequentes de dessa Inscrição não
viola os direitos de privacidade, direitos de publicidade, direitos autorais, direitos de marca
comercial, direitos de contrato, direitos de publicação ou quaisquer outros direitos de qualquer pessoa
ou entidade. A Patrocinadora se reserva o direito, mas não a obrigação, de usar a Inscrição para
qualquer propósito, incluindo, mas não se limitando a, publicar, comercializar, reproduzir, divulgar e
usar em atividades promocionais, distribuição, transmissão e publicação. A Patrocinadora se reserva
o direito de usar quaisquer ideias, conceitos, conhecimentos ou técnicas contidos na Inscrição para
qualquer finalidade, incluindo, mas não se limitando a, desenvolver e comercializar produtos e/ou
serviços usando tais informações, e cada Inscrito tem ciência e entende que não haverá
pagamento adicional, prestação, royalties nem outras compensações da Patrocinadora, seus
agentes, afiliados ou signatários por quaisquer usos da dita Inscrição ou do conteúdo objeto
desta Cessão de Direitos. O Inscrito concorda em realizar, às custas da Patrocinadora, qualquer ação
adicional razoável (incluindo, mas não se limitando a, execução de declarações e outros documentos)
solicitada pela Patrocinadora para efetivar, aperfeiçoar ou confirmar os direitos dela conforme
estabelecido acima, neste parágrafo. Caso os direitos sobre a Inscrição não possam ser licenciados à
extensão requerida por este parágrafo de acordo com a lei local da região de residência do Inscrito, a
licença de direitos deve ser modificada no limite necessário para estar de acordo com tal lei local e
dar à Patrocinadora o máximo de direitos possíveis ao uso e à exploração da Inscrição. Pelo presente
instrumento, cada Inscrito e seus respectivos herdeiros indenizam, desobrigam e exoneram a
Patrocinadora e todos os eventuais copatrocinadores, além de suas respectivas corporações
controladoras, agentes, afiliados, sucessores, signatários e seus respectivos diretores, membros,
acionistas, outorgantes, funcionários, agentes e representantes (todos os anteriores, coletivamente,
são as "Partes Desobrigadas"), isentando-os de qualquer ação ou obrigação, de qualquer forma ou
maneira, surgidas de quaisquer infrações aos direitos de terceiros, inclusive de honorários
advocatícios e custas vinculadas à Inscrição. No caso de uma Inscrição ser considerada vencedora
de uma premiação deste Concurso, o Inscrito concorda ainda que não tentará comercializar,
distribuir, vender, sublicenciar nem explorar comercialmente de qualquer outra forma a
Inscrição sem a autorização prévia e expressa por escrito da Patrocinadora.

Caso os direitos sobre a Inscrição não possam ser licenciados à extensão requerida por este
parágrafo de acordo com a lei local da região de residência do Inscrito, a licença de direitos deve ser
modificada no limite necessário para estar de acordo com tal lei local e dar à Patrocinadora o
máximo de direitos possíveis ao uso e à exploração da Inscrição.

CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM OS TERMOS A RESPEITO DA PRESENTE
CESSÃO DE DIREITOS NA INSCRIÇÃO, NÃO PARTICIPE DO CONCURSO.

8. Aceitação das regras e dispensa de obrigações. Ao entrar no Concurso, e à extensão máxima
permitida por lei, cada Inscrito concorda a seguir estas Regras Oficiais e acatar as decisões da
Patrocinadora, que devem ser tidas como finais para todos os propósitos aqui abordados. Cada
Inscrito, por meio do presente documento, desobriga, indeniza e isenta a Patrocinadora, e qualquer
copatrocinador aplicável, assim como suas respectivas corporações controladoras, agentes, afiliados,
sucessores e cessionários e seus respectivos diretores, membros, acionistas, dirigentes, funcionários,
agentes e representantes, de quaisquer obrigações e renuncia a quaisquer causas de ação, relacionadas
a quaisquer reclamações, custos, perdas ou danos de quaisquer tipo oriundos ou não do Concurso ou
entrega, extravio, erro de notificação, aceitação, posse, uso ou inabilidade de usar quaisquer
premiações, incluindo, sem limitação, reclamações, custos, perdas e danos relacionados a danos



pessoais, morte, dano a ou destruição de propriedade, direitos de publicidade ou privacidade,
difamação ou retratação em um falso escopo, seja intencional ou não, sob teoria de contrato, ato
ilícito (incluindo negligência), garantia ou outra teoria. Ao expressar a renúncia aos direitos
resultantes de negligência da Patrocinadora, o Inscrito não renuncia aos litígios oriundos de atos
intencionais ou inconsequentes da Patrocinadora caso não seja possível fazer tal renúncia por questão
de lei ou política pública na jurisdição relevante. O Inscrito também concorda que, caso qualquer
parte deste parágrafo ou destas Regras Oficiais seja considerada inválida, o restante deverá continuar
em vigor.

9. Regras Gerais de Inscrição: a Patrocinadora, a seu critério exclusivo, se reserva o direito de
revisar e investigar todas as Inscrições e votos, bem como tomar quaisquer medidas que julgue
necessárias para assegurar um Concurso justo. Inscrições mutiladas, perdidas, ilegíveis, corrompidas
ou incompletas serão consideradas inelegíveis, desclassificadas e nulas.

A Patrocinadora, juntamente com suas entidades controladoras e/ou subsidiárias (se
aplicável),afiliadas, agências de promoção e propaganda, fornecedores (incluindo todos os
fornecedores de premiações), bem como seus respectivos diretores, membros, acionistas,
procuradores, funcionários, representantes e agentes de cada pessoa ou entidade vinculada de
qualquer maneira a este Concurso não são responsáveis por (i) Inscrições feitas em atraso, perdidas,
incompletas, mal direcionadas ou danificadas; (ii) mau funcionamento de telefones devido a
problemas técnicos, de hardware, software ou de qualquer tipo, ou conexões à internet indisponíveis;
ou (iii) comunicações falhas, incorretas, incompletas, imprecisas, truncadas ou demoradas causadas
pelo remetente, ou por qualquer equipamento ou programação associada com ou utilizada neste
Concurso que possa limitar a habilidade de participar; (iv) qualquer erro humano que possa ocorrer
na notificação aos vencedores ou outras comunicações relacionadas ao Concurso, ou ao
processamento, revisão ou tabulação das Inscrições neste Concurso; ou (v) erros de impressão nestas
Regras Oficiais. Caso por algum motivo haja um erro de impressão, transmissão ou outro erro, mais
premiações sejam resgatadas ou anunciadas do que o número disposto nestas Regras Oficiais, a
Patrocinadora pode retificar tal erro a seu critério exclusivo. Em nenhum caso ocorrerá a distribuição
de mais premiações do que o anunciado anteriormente.

Se qualquer fator (incluindo, mas não limitado a infecção por vírus de computador, bugs, worms,
manipulação, intervenções não autorizadas, fraude, falhas técnicas ou qualquer outra causa que
corrompa ou afete a administração, segurança, integridade ou conduta apropriada do Concurso) vier a
corromper ou afetar a administração, segurança, justiça, integridade ou conduta apropriada deste
Concurso, ou se este Concurso não puder ser conduzido conforme o descrito nestas Regras Oficiais, a
Patrocinadora se reserva o direito de, a seu critério exclusivo, cancelar, rescindir, modificar ou
suspender este Concurso ou as Regras Oficiais, e/ou selecionar os vencedores entre as Inscrições
recebidas antes da implementação da ação maliciosa/invasiva, ou de qualquer outra maneira
considerada justa e apropriada pela Patrocinadora. A PATROCINADORA SE RESERVA O
DIREITO DE PROCESSAR QUAISQUER INSCRIÇÕES FRAUDULENTAS UTILIZANDO
TODO O APARATO LEGAL DISPONÍVEL. A critério exclusivo da Patrocinadora, os Inscritos e
vencedores que não acatarem as presentes Regras Oficiais ou que tentarem interferir neste Concurso
serão desclassificados de todas as maneiras possíveis.

TODAS AS DECISÕES TOMADAS PELA PATROCINADORA SÃO FINAIS. CASO VOCÊ
NÃO CONCORDE COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTAS REGRAS OFICIAIS, NÃO
PARTICIPE DO CONCURSO.



10. Notificação de copyright ou direito sobre a propriedade intelectual. Este Concurso e todos os
materiais adjuntos são de propriedade e copyright © 2017 Riot Games, Inc. e seus licenciados. Todos
os direitos reservados.

11. Legislação e jurisdição aplicáveis. Ao inscrever-se ou participar, você concorda que as leis
aplicáveis ao Concurso e a estas Regras Oficiais serão a legislação da República dos Estados Unidos
da América e a legislação do Estado da Califórnia, sem considerar quaisquer princípios de conflito
jurisdicional. Você irrevogavelmente elege como comarca e jurisdição a Comarca de Los Angeles,
California, bem como para as cortes de apelação, em qualquer ação ou procedimento relacionados.
Como condição para participar do Concurso, você concorda que todas e quaisquer disputas que não
possam ser resolvidas entre as partes e causas de ação oriundas de ou vinculadas a estas Regras
Oficiais serão resolvidas individualmente, sem a necessidade de ações públicas, coletivas ou
populares. Em caso de disputa, você renuncia a quaisquer direitos de reivindicar, danos punitivos,
lucros cessantes ou danos indiretos (incluindo honorários advocatícios razoáveis), além das suas
despesas de próprio bolso (ex.: despesas relativas à inscrição neste Concurso) e você renuncia a todos
os direitos a indenização por danos multiplicados ou aumentados.

12. Discrepância de idioma. Na medida permitida por qualquer lei aplicável, no caso de qualquer
discrepância ou incoerência entre os termos e condições destas Regras Oficiais e divulgações ou
outras declarações contidas em qualquer material relacionado ao Concurso, incluindo, mas não se
limitando ao formulário de inscrição do Concurso e as notificações on-line do Concurso, os termos e
condições das Regras Oficiais devem prevalecer, reger e controlar. No caso de qualquer discrepância
ou incoerência entre a versão em inglês das Regras Oficiais e qualquer outro idioma diferente do
inglês das Regras Oficiais, a versão em inglês deve prevalecer, reger e controlar.

13. Diversos. Caso tenha quaisquer perguntas sobre estas Regras Oficiais ou sobre o Concurso, envie
um ticket através do suporte ao jogador https://support-valorant.riotgames.com/hc/pt-br/. A
Patrocinadora se reserva o direito de publicar perguntas e respostas para que todos vejam.

14. Digital Millennium Copyright Act. De acordo com o U.S. Digital Millennium Copyright Act
(ou qualquer lei equivalente em qualquer lugar, caso aplicável), caso um indivíduo ou entidade
acredite que uma Inscrição enviada por um Inscrito infrinja quaisquer Direitos de Propriedade
Intelectual, por favor, notifique-nos por e-mail no endereço da Patrocinadora abaixo, direcionado ao
Departamento de Copyright, ou por e-mail para copyright@riotgames.com com o assunto
"Copyright". A notificação DEVE incluir o seguinte: (i) descrever a infração alegada em detalhes;
(ii) o dono da Propriedade Intelectual ou quem retém a autorização de uso; (iii) as URLs onde a
suposta infração está localizada; (iv) uma declaração indicando sua autorização para apresentar uma
queixa ao DMCA; (v) como é possível entrar em contato com você; e (vi) qualquer notificação ao
DMCA também deve conter a seguinte declaração:

"Acredito verdadeiramente que o uso do material de propriedade intelectual descrito acima não é
autorizado pelo dono da propriedade intelectual nem por seu agente, nem tal uso é permitido sob a
lei vigente. Declaro, sob pena de falso testemunho, que a informação aqui prestada é precisa, que
estou autorizado(a) a representar o dono da propriedade intelectual e que acredito verdadeiramente
que o uso é indevido."

15. Patrocinadora do Concurso. A Patrocinadora do Concurso é a Riot Games, Inc., 12333 West
Olympic Blvd, Los Angeles, CA, 90064 USA.


