
  

Regras Oficiais 

BLIZZCONLINE SCAVENGER HUNT 2021  

1. Condições de participação. NENHUMA COMPRA É NECESSÁRIA PARA ENTRAR OU 

VENCER. A BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC, CORPORAÇÃO SEDIADA EM 

DELAWARE (referida neste documento como "BLIZZARD") PATROCINA ESSE CONCURSO. O 

CONCURSO SÓ ESTÁ ABERTO PARA OS PRIMEIROS DEZ MIL (10.000) INDIVÍDUOS QUE 

ENTRAREM ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA SEÇÃO 3 ABAIXO E QUE ATÉ O PRAZO: 

(A) FOREM RESIDENTES LEGAIS DOS ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, ÁUSTRIA, 

BIELORRÚSSIA, BÉLGICA, BRASIL, BULGÁRIA, CHILE, CROÁCIA, REPÚBLICA TCHECA, 

DINAMARCA, EGITO, ESTÔNIA, FINLÂNDIA, FRANÇA, ALEMANHA, GRÉCIA, HONG 

KONG, HUNGRIA, ISLÂNDIA, IRLANDA, ISRAEL, ITÁLIA, JAPÃO, CAZAQUISTÃO, 

LETÔNIA, LITUÂNIA, LUXEMBURGO, MACAU, MALTA, MÉXICO, HOLANDA, 

NORUEGA, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, FILIPINAS, POLÔNIA, PORTUGAL, 

CATAR, ROMÊNIA, RÚSSIA, ARÁBIA SAUDITA, SÉRVIA, SINGAPURA, ESLOVÁQUIA, 

ESLOVÊNIA, ÁFRICA DO SUL, COREIA DO SUL, ESPANHA, SUÉCIA, SUÍÇA, TAIWAN, 

TAILÂNDIA, TUNÍSIA, TURQUIA, UCRÂNIA, REINO UNIDO E VIETNÃ; (B) TIVEREM 13 

ANOS OU MAIS DE IDADE ATÉ A DATA DE ENTRADA; (C) TIVEREM ACESSO 

AUTORIZADO A UMA CONTA BATTLE.NET REGISTRADA NO SERVIÇO BATTLE.NET DA 

BLIZZARD EM PLENO FUNCIONAMENTO E QUE ASSIM PERMANEÇA AO LONGO DO 

CONCURSO; E (D) NÃO SEJAM RESIDENTES DE UMA JURISDIÇÃO ONDE ESSE 

CONCURSO SEJA PROIBIDO OU DE QUALQUER OUTRA FORMA RESTRITO POR LEI 

("INSCRITOS"). Caso você tenha entre treze (13) anos de idade e a idade legal da maioridade na sua 

jurisdição de residência (sendo "menor"), um dos seus pais ou guardiões legais deve enviar uma 

declaração por escrito e assinada de que leu, entendeu e concorda com as Regras Oficiais e com a sua 

participação, e tal acordo representará a aceitação dessas Regras Oficiais em seu nome e do próprio. 

Para estarem aptos a ganhar um prêmio, os participantes devem completar e enviar para a Blizzard a 

inscrição no formato abaixo definido. Conforme já explicado, o Concurso é limitado aos primeiros 

Dez Mil (10.000) Inscritos. Assim que o Concurso tiver alcançado Dez Mil (10.000) Inscritos, não 

serão mais aceitas inscrições pela Blizzard. Não são elegíveis a ganhar nenhum prêmio diretores, 

representantes e funcionários da Blizzard, sua matriz ou quaisquer de suas respectivas companhias 

afiliadas, subsidiárias, agentes, consultores profissionais, agências de propaganda e divulgação, 

tampouco seus parentes próximos (pais, filhos, irmãos, cônjuges) ou demais habitantes da mesma 

residência (com ou sem relação de parentesco). Todas as leis federais, estaduais, provinciais e locais 

se aplicam. O Concurso é inválido onde for proibido ou restrito.  

2. Termo de Isenção de Responsabilidade. Nem a Blizzard, nem nenhum de seus patrocinadores 

participantes e ou respectivas matrizes, subsidiárias, afiliadas, diretores, representantes, consultores 

profissionais, funcionários e agências serão responsáveis por: (a) quaisquer transmissões ou 

inscrições atrasadas, perdidas, desviadas, incompreensíveis, distorcidas ou danificadas; (b) mau 

funcionamento ou falhas de aparelhos telefônicos, eletrônicos, hardware, software, redes, internet ou 

outros meios computacionais ou de comunicação; (c) quaisquer contratempos, lesões, perdas ou 

danos causados por eventos fora do controle da Blizzard; ou (d) quaisquer erros de impressão ou 

tipografia em quaisquer materiais associados ao Concurso. 

3. Período do Concurso. O Concurso começará em 18 de fevereiro de 2021, às 17h01 do Horário de 

Brasília, e terminará em 21 de fevereiro de 2021, às 16h59 do Horário de Brasília (o "Prazo"). Todas 

as inscrições devem ser recebidas dentro do Prazo para estarem aptas a concorrer ao prêmio. 

4. Como Entrar. A fim de se qualificar para o Concurso e participar deste como "Inscrito Qualificado", 

sob as presentes regras, o Inscrito deve acessar https://blizzcon.com/news/23609767, onde encontrará 
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a lista de respostas ou itens necessários para a completar o formulário de inscrição para o Concurso. 

Portanto, os Inscritos precisarão visitar www.blizzcon.com para acessar algumas respostas 

relacionadas a conteúdo do site e através da transmissão da BlizzConline em 19 e 20 de fevereiro de 

2021, ou os Inscritos podem assistir à BlizzConline por vídeo sob demanda no canal do YouTube da 

Blizzard em https://www.youtube.com/c/Blizzard. Em seguida, quem quiser se inscrever poderá 

registrar sua inscrição no Concurso preenchendo o formulário de inscrição localizado em 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBxI8nVY8VDd8RE. Todas as inscrições devem ser 

recebidas até as 16h59 (Horário de Brasília) de 21 de fevereiro de 2021 a fim de serem incluídas no 

Concurso e concorrerem ao prêmio. 

5. Prêmios.  

a. Cinco (5) Inscritos Qualificados serão escolhidos aleatoriamente pela Blizzard como ganhadores 

em potencial de um frigobar, com valor de varejo estimado em US$ 249,00 e um (1) código 

comemorativo da BlizzConline para a Epic com valor de varejo estimado em US$ 59,99. 

b. Quinze (15) Inscritos Qualificados serão escolhidos aleatoriamente pela Blizzard como 

ganhadores em potencial de um cooler de 14 l da Grizzly, com valor de varejo estimado em US$ 

216,00 e um (1) código comemorativo da BlizzConline para a Epic com valor de varejo 

estimado em US$ 59,99. 

c. Quinze (15) Inscritos Qualificados serão escolhidos aleatoriamente pela Blizzard como 

ganhadores em potencial de um moletom com capuz, com valor de varejo estimado em US$ 

90,00 e um (1) código comemorativo da BlizzConline para a Epic com valor de varejo estimado 

em US$ 59,99. 

d. Cinco (5) Inscritos Qualificados serão escolhidos aleatoriamente pela Blizzard como ganhadores 

em potencial de uma placa luminosa, com valor de varejo estimado em US$ 100,00 e um (1) 

código comemorativo da BlizzConline para a Epic com valor de varejo estimado em US$ 59,99. 

6. Probabilidade de Ganhar / Termos da Premiação. A probabilidade de ganhar o prêmio 

dependerá do número total de Inscritos que enviarem sua inscrição a cada hora para o Concurso durante 

o Período deste. TODOS OS IMPOSTOS ASSOCIADOS AO RECIBO OU O USO DE QUALQUER 

PRÊMIO, BEM COMO QUAISQUER CUSTOS E DESPESAS ASSOCIADOS À ACEITAÇÃO E AO 

USO DE UM PRÊMIO, SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS GANHADORES. Cada 

ganhador em potencial (ou responsável legal, caso o ganhador seja menor de idade no estado onde 

residir) deverá assinar e devolver à Blizzard, dentro do prazo de 5 dias da data de envio do aviso ou da 

tentativa de aviso, uma Declaração de Elegibilidade, Confirmação do Preenchimento das Informações, e 

Responsabilização e Liberação para a Publicidade ("Declaração") a fim de resgatar seu prêmio e de 

preencher quaisquer outros requisitos determinados pela Blizzard. Se qualquer ganhador(a) em potencial 

não puder ser contatado(a), não completar o formulário das informações requeridas online (caso 

aplicável) ou não assinar e devolver a Declaração (caso aplicável) dentro do período requerido, ou se um 

prêmio for devolvido por inviabilidade de entrega, ele/ela perderá o prêmio. Caso um ganhador em 

potencial seja desqualificado por qualquer razão, a Blizzard poderá conceder o devido prêmio a outro 

ganhador por meio de um sorteio aleatório entre todos os inscritos elegíveis restantes para o devido 

prêmio, até 3 alternativas. Se os vencedores em potencial alternativos forem desqualificados, o devido 

prêmio não será concedido. Prêmios não resgatados ou perdidos no valor de até US$ 25 não serão 

concedidos. Os prêmios devolvidos por inviabilidade de entrega ou não resgatados dentro do período 

especificado pela Blizzard serão perdidos, e, a critério da Blizzard, concedidos a um ganhador 

alternativo, conforme aplicabilidade e tempo hábil. Os prêmios são intransferíveis. Não serão permitidas 

substituições nem trocas (inclusive por dinheiro) de quaisquer prêmios, embora a Blizzard se reserve ao 

direito de substituir um prêmio (ou parte dele) por qualquer prêmio de igual ou maior valor. Todos os 

prêmios serão concedidos. Todos os prêmios serão concedidos "CONFORME SUA ATUAL 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBxI8nVY8VDd8RE
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CONDIÇÃO", e SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, seja expressa ou implícita (incluindo, entre 

elas, qualquer garantia implícita de comercialização, aptidão a qualquer propósito em particular ou não 

violação). 

7. Uso das Inscrições Pela Blizzard. Cada inscrito qualificado, para ter a oportunidade de entrar no 

Concurso, a partir deste momento concede à Blizzard a permissão e direito perpétuo, não exclusivo 

e mundial de fazer uso dos materiais de inscrição enviados para a Blizzard em conexão com o 

Concurso (coletivamente, "Materiais de Inscrição"), bem como do nome, endereço (cidade, estado e 

país), personalidade, aparência, informações do prêmio, declarações sobre o Concurso e biografia do 

Inscrito para quaisquer propósitos de publicidade, propaganda e divulgação, sem compensação 

adicional, exceto quando proibido por lei, e libera as Partes Liberadas (definidas abaixo) de qualquer 

responsabilização com respeito ao supracitado. Os Materiais de Inscrição não serão devolvidos a 

nenhum Inscrito. Sem prejuízo da abrangência do que foi acima disposto, o Inscrito reconhece que a 

Blizzard terá o direito de usar, modificar, reproduzir, publicar, levar a cabo, exibir em quaisquer 

meios de comunicação, distribuir, produzir obras derivadas de e explorar comercial e não 

comercialmente os Materiais de Inscrição, direito este sem data de validade e válido para todo o 

universo, de modos e por meios preexistentes ou a partir desta data desenvolvidos, sem 

compensação separada para o Inscrito ou qualquer outro indivíduo ou entidade. O Inscrito aceita 

ainda adotar, à custa da Blizzard, qualquer medida (incluindo, entre elas, execução de declarações e 

outros documentos) razoavelmente solicitada pela Blizzard para executar, aperfeiçoar ou confirmar 

os direitos desta conforme estabelecidos neste parágrafo. 

8. Coleta de Informações. Conforme acima declarado, o Concurso não está aberto a nenhum 

indivíduo que seja menor de idade na sua cidade ou estado de residência sem o consentimento por 

escrito de um dos seus responsáveis. Caso chegue ao conhecimento da Blizzard que você é menor de 

idade no seu país de cidadania, e não tendo sido obtido o consentimento do seu responsável legal, a 

Blizzard excluirá, apagará ou destruirá quaisquer informações referentes à sua pessoa obtidas a 

partir dos Materiais de Inscrição. Caso você seja um cidadão da França e/ou de quaisquer outros 

países cujos cidadãos estejam elegíveis a participar do Concurso, ou esteja submetido à lei francesa 

no que diz respeito à coleta e ao processamento de dados, esteja informado de que a responsável 

pela coleta dos dados é a Blizzard Entertainment, Inc., e de que os dados coletados serão 

transferidos para os Estados Unidos da América. Mediante solicitação, você poderá ter acesso aos 

seus dados pessoais. Você tem o direito de se opor à coleta de dados sob circunstâncias específicas. 

Para exercitar tal direito, escreva para "2021 BlizzConline Scavenger Hunt – Personal Data", a/c 

Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Você também pode solicitar a retirada 

das suas informações pessoais; contudo, será desqualificado como inscrito no Concurso caso retire 

essas informações antes da determinação e da distribuição dos prêmios acima listados. 

9. Liberação Geral. Ao participar do Concurso, você libera a Blizzard, patrocinadores participantes e 

quaisquer de suas respectivas matrizes, subsidiárias, afiliadas, diretores, representantes, funcionários 

e agências (coletivamente, as "Partes Liberadas") de qualquer responsabilidade, e abre mão de 

quaisquer condições da ação, relacionadas a quaisquer reivindicações, custos, lesões, perdas ou 

danos de qualquer tipo advindos ou conectados ao Concurso, ou da entrega, falha na entrega, 

aceitação, posse, uso ou impossibilidade de uso de qualquer prêmio (incluindo, entre eles, 

reivindicações, custos, lesões, perdas e danos relacionados a lesões pessoais, morte, dano a ou 

destruição de propriedade, direitos da personalidade ou direito à privacidade, difamação ou 

representação sob uma luz falsa, intencional ou não), seja sob a teoria do contrato, agravo (inclusive 

negligência), garantia ou outra teoria, qualquer atividade ou viagem relacionada ao Concurso, ou a 

partir de qualquer interação com, ou download de informações do Concurso e qualquer erros de 

impressão ou tipografia em qualquer material associado ao Concurso. TUDO QUE FOR 

FORNECIDO EM CONEXÃO COM O CONCURSO SERÁ FORNECIDO "CONFORME SUA 
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ATUAL CONDIÇÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU 

IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE ELAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA PROPÓSITOS EM PARTICULAR OU NÃO 

VIOLAÇÃO. Algumas jurisdições não permitem (i) a exclusão de garantias implícitas ou direitos 

estatutários aplicáveis, portanto as supracitadas exclusões e limitações podem não se aplicar a alguns 

casos. 

10. Privacidade. A Blizzard coletará dados pessoais sobre inscritos online em conformação com a sua 

política de privacidade em cada região. Por favor, releia a política de privacidade da Blizzard em 

https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-

entertainment-online-privacy-policy. Ao participar do Concurso, os Inscritos a partir da presente 

data concordam com a coleta e o uso pela Blizzard de suas informações pessoais, bem como 

declaram ter lido e aceitado a política de privacidade da Blizzard. 

11. Diversos. O Concurso e as presentes Regras Oficiais serão regidos, formulados e interpretados 

segundo as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América. Os Inscritos declaram aceitar a 

vinculação a essas Regras Oficiais e às decisões da Blizzard, que têm caráter definitivo e obrigatório 

em todos os aspectos. Nenhum dispositivo e/ou programa de inscrição automática será permitido. 

Todas as inscrições tornar-se-ão propriedade exclusiva da Blizzard, e os recibos de tais inscrições 

não serão reconhecidos nem devolvidos. Comprovações de envio não serão aceitas como 

comprovações de recibo pela Blizzard. A Blizzard não se responsabiliza por maus funcionamentos, 

erros ou falhas técnicas, de software, aparelhos telefônicos ou de comunicação, conexões de rede 

perdidas ou indisponíveis, indisponibilidade de website, internet ou servidores de internet, 

intervenções humanas não autorizadas, congestionamentos de tráfego, capturas de informações de 

inscrição incompletas ou imprecisas (não importando a causa), ou falhas, incompletudes, 

ilegibilidades, distorções ou atrasos em transmissões computacionais que possam impossibilitar o 

Inscrito de entrar no Concurso, incluindo quaisquer prejuízos ou danos do computador do Inscrito 

ou de qualquer outra pessoa, relacionados a ou resultantes da participação no Concurso ou do 

download de quaisquer materiais no Concurso. A Blizzard se reserva ao direito de alterar as 

presentes Regras Oficiais a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e de suspender ou cancelar o 

Concurso, ou a participação de qualquer Inscrito no Concurso, caso vírus, falhas, intervenções 

humanas não autorizadas ou outras causas fora do controle da Blizzard afetem a administração, a 

segurança ou a execução apropriada do Concurso, ou ainda em qualquer outra circunstância que 

impossibilite a Blizzard (conforme determinado a seu exclusivo critério) de executar o Concurso 

conforme planejado. Os inscritos que violarem as presentes Regras Oficiais, interferirem na 

execução do Concurso, tiverem qualquer conduta prejudicial ou injusta para com a Blizzard, o 

Concurso ou qualquer outro Inscrito (em cada caso conforme determinado a critério exclusivo da 

Blizzard), tentarem prejudicar a execução legítima do Concurso trapaceando, hackeando, mentindo 

ou através de qualquer outra prática injusta (incluindo, entre outras, o uso de programas de inscrição 

não autorizados, de dispositivos de inscrição automáticos, a criação de múltiplas contas ou a 

participação de, ou benefício a partir de, um sindicato, grupo, processo ou sistema de bloqueio), ou 

tentarem importunar, ofender, ameaçar ou perseguir quaisquer outros Inscritos ou representantes da 

Blizzard estarão sujeitos à desqualificação da inscrição no Concurso. A Blizzard se reserva ao 

direito de bloquear a entrada de indivíduos cuja elegibilidade seja questionável, ou que tiverem sido 

desqualificados, ou ainda que forem de qualquer outra forma inelegíveis à inscrição no Concurso. 

Em caso de dúvidas sobre as presentes Regras Oficiais ou o Concurso, envie um e-mail para 

Blizzcon@blizzard.com ou as perguntas por escrito para "2021 BlizzConline Scavenger Hunt – 

Personal Data", P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. 

12. Patrocinadora do Concurso. A patrocinadora do Concurso aqui referido é a Blizzard 

Entertainment, Inc. 

https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy.
mailto:%20Blizzcons@blizzard.com
mailto:%20Blizzcons@blizzard.com
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13. Aviso de Direitos Autorais. O Concurso aqui referido e todos os materiais que o acompanham 

pertencem à © 2021 Blizzard Entertainment, Inc. Todos os direitos reservados. 


