CONCURSO DE ARTE DA MOSTRA DA COMUNIDADE DA BLIZZCONLINE
REGRAS OFICIAIS
1. Requisitos. A BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., UMA CORPORAÇÃO DE DELAWARE,
(DORAVANTE DENOMINADA “BLIZZARD”) É A PATROCINADORA DO CONCURSO DE ARTE DA
MOSTRA DA COMUNIDADE DA BLIZZCONLINE (O “CONCURSO). A PARTICIPAÇÃO NESTE
CONCURSO ESTÁ LIMITADA ÀS PESSOAS QUE SE INSCREVERAM NO CONCURSO QUE: (I) TER
ACESSO AUTORIZADO A UMA CONTA COMPLETA NO BLIZZARD BATTLE.NET, REGULAR E
REGISTRADA NO SERVIÇO DE JOGOS ONLINE DA BLIZZARD EM SEU PRÓPRIO NOME; (II) SEJAM
RESIDENTES DOS ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, AUSTRÁLIA, ÁUSTRIA, BELARUS, BÉLGICA,
BELIZE, BOLÍVIA, BULGÁRIA, CHILE, CANADÁ, COLÔMBIA, COSTA RICA, CROÁCIA, DINAMARCA,
EQUADOR, EL SALVADOR, ESTÔNIA, FRANÇA, FINLÂNDIA, ALEMANHA, GRÉCIA, GUATEMALA,
HONDURAS, HONG KONG, HUNGRIA, ISLÂNDIA, INDONÉSIA, IRLANDA, ISRAEL, ITÁLIA,
JAMAICA, JAPÃO, LÁTVIA, LITUÂNIA, LUXEMBURGO, MACAU, MALÁSIA, MÉXICO, NOVA
ZELÂNDIA, NICARÁGUA, NORUEGA, PARAGUAI, PERU, POLÔNIA, PORTUGAL, PORTO RICO,
ROMÊNIA, RÚSSIA, SÉRVIA, CINGAPURA, ESLOVÁQUIA, ÁFRICA DO SUL, COREIA DO SUL,
ESPANHA, SUÉCIA, SUÍÇA, TAIWAN, TAILÂNDIA, REPÚBLICA TCHECA, HOLANDA, REPÚBLICA
POPULAR DA CHINA, FILIPINAS, UCRÂNIA, REINO UNIDO, TURQUIA, VIETNÃ E VENEZUELA; E (III)
SEJAM MAIORES DE IDADE EM SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020 OU, SE
FOREM MENORES DE IDADE EM SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020, QUE UM
DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS ENVIE UMA DECLARAÇÃO POR ESCRITO ASSINADA
DE QUE LEU, COMPREENDEU E CONCORDA COM ESSAS REGRAS JUNTO COM SUA INSCRIÇÃO, E
QUE A CONCORDÂNCIA CONSTITUI ACEITAÇÃO DAS REGRAS EM SEU NOME E NO NOME DELE, E
QUE TENHAM (a) 13 ANOS DE IDADE OU MAIS E RESIDA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU
UM PAÍS MEMBRO DA UNIÃO EUROPEIA (EXCETO ESPANHA E/OU REINO UNIDO); (b) 14 ANOS DE
IDADE OU MAIS E RESIDA NA ESPANHA, REINO UNIDO OU RÚSSIA; OU 15 ANOS DE IDADE OU
MAIS E RESIDA NA REPÚBLICA DA COREIA; E (IV) QUE NÃO SEJAM RESIDENTES DOS ESTADOS
DE DAKOTA DO NORTE, VERMONT, CONNECTICUT OU MARYLAND, NOS ESTADOS UNIDOS; OU
NA PROVÍNCIA DE QUEBEC, NO CANADÁ; OU NO ESTADO AUSTRALIANO DE QUEENSLAND; OU
NO TERRITÓRIO DA CAPITAL AUSTRALIANA (“PARTICIPANTES”). SE VOCÊ NÃO FOR RESIDENTE
DESSAS ÁREAS E/OU NÃO ATENDER AOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO, VOCÊ NÃO PODERÁ
GANHAR UM PRÊMIO. Para poder ganhar um prêmio, as inscrições precisam ser concluídas e recebidas pela
Blizzard no formato definido abaixo. Limite de uma inscrição no Concurso por Participante. Diretores,
representantes ou funcionários da Blizzard, da matriz ou de qualquer empresa afiliada, subsidiária, agentes,
conselheiros profissionais, agências de publicidade e propaganda, bem como membros da família imediata deles,
não podem concorrer a prêmios. Todas as leis federais e estaduais, bem como leis e regulamentos locais, se aplicam.
Não há custo para se inscrever ou vencer. Oferta nula onde houver proibição. Em caso de disputa, será considerado
que a inscrição foi do proprietário da conta de e-mail utilizada para se inscrever no Concurso.
2. Aviso. A Blizzard, todos os patrocinadores participantes e qualquer uma de suas empresas matrizes, subsidiárias,
afiliadas, diretores, executivos, conselheiros profissionais, empregados e agências não serão responsáveis por: (a)
transmissões e/ou inscrições atrasadas, perdidas, desencaminhadas, truncadas, distorcidas ou danificadas; (b) falhas
e erros de telefone, eletrônicos, hardware, software, rede, internet ou outras falhas relacionadas a computadores e
comunicação; (c) quaisquer interrupções, ferimentos, perdas ou danos no Concurso causados por eventos além do
controle da Blizzard; ou (d) quaisquer erros tipográficos ou de impressão no material associado ao Concurso.
3. Período do concurso. As inscrições para o Concurso (ver abaixo) começarão em 21 de setembro de 2020, às 14h
do horário de Brasília e continuarão até 4 de janeiro de 2021, às 15h59 do horário de Brasília (o “Prazo Final”).

4. Como participar. Para se inscrever, um participante qualificado completará o formulário de inscrição e enviará
uma arte original, que pode incluir desenhos, pinturas, esculturas, imagens em 3D, etc., que tenha “30 Anos de
Blizzard” como tema (o “Tema”) para: https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ. O material
deve ser uma criação original sua e não pode incluir, parcial ou integralmente, algum trabalho preexistente (por ex.,
uma manipulação de photoshop de uma imagem existente). Cada envio precisa ser um arquivo JPEG de alta
resolução de não mais de 5MB para poder ser válido no Concurso.
5. Julgamento. O vencedor do Concurso será determinado após o prazo final de envio. Os vencedores serão
escolhidos pela Blizzard a seu único e exclusivo critério, considerando os participantes que exibirem os materiais
mais originais, criativos, autênticos, de melhor qualidade e grau de execução e cuja mensagem tenha o Tema como
base. A decisão da Blizzard é definitiva. A Blizzard notificará os vencedores do Concurso por e-mail até 18 de
fevereiro de 2021. Para receber o prêmio, os vencedores devem seguir as instruções contidas em suas notificações.
Os vencedores poderão ser revelados na Mostra da Comunidade que será transmitida como parte da “transmissão
da BlizzConline”, que acontecerá em 19 e 20 de fevereiro de 2021, a único e exclusivo critério da Blizzard. A
Blizzard tem a intenção de incluir os materiais enviados dos Vencedores na Galeria de Arte Virtual da BlizzConline,
além de exibi-los na Galeria de Arte da próxima BlizzCon ao vivo.
6. Prêmios.
a. Vencedor do Primeiro Lugar. 1 (um) participante classificado será escolhido pela Blizzard como “Vencedor do
Primeiro Lugar” e receberá um pacote de prêmios que consiste em: (i) US$ 4.000,00 e (ii) e 1 (um) ingresso
para o próximo evento BlizzCon ao vivo realizado pela Blizzard, com um valor comercial aproximado de US$
229,00 (ver Seção 6d(i) abaixo sobre restrições do Prêmio de Ingresso da BlizzCon).
b. Vencedor do Segundo Lugar. 1 (um) participante classificado será escolhido pela Blizzard como “Vencedor do
Segundo Lugar” e receberá um pacote de prêmios que consiste em: (i) US$ 2.000,00 e (ii) e 1 (um) ingresso
para o próximo evento BlizzCon ao vivo realizado pela Blizzard, com um valor comercial aproximado de US$
229,00 (ver Seção 6d(i) abaixo sobre restrições do Prêmio de Ingresso da BlizzCon).
c. Vencedor do Terceiro Lugar. 1 (um) participante classificado será escolhido pela Blizzard como “Vencedor do
Terceiro Lugar” e receberá um pacote de prêmios que consiste em: (i) US$ 1.000,00 e (ii) e 1 (um) ingresso
para o próximo evento BlizzCon ao vivo realizado pela Blizzard, com um valor comercial aproximado de US$
229,00 (ver Seção 6d(i) abaixo sobre restrições do Prêmio de Ingresso da BlizzCon).
d. Detalhes do prêmio.
(i) Restrições ao prêmio de ingresso para a BlizzCon: Os participantes entendem e reconhecem que
Vencedores do Concurso que, como parte do pacote de prêmios, receberiam um ingresso para a próxima
BlizzCon ao vivo receberão no lugar US$ 229,99 até 31 de dezembro de 2022 caso a Blizzard não realize um
evento BlizzCon até 22 de novembro de 2022.
(ii) Detalhes gerais do prêmio. A BLIZZARD RETERÁ TODOS OS IMPOSTOS DOS PRÊMIOS QUE
ELA É OBRIGADA A RETER PELO PAÍS DE RESIDÊNCIA DO VENCEDOR, OS ESTADOS UNIDOS
E/OU O ESTADO DA CALIFÓRNIA. TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E
LOCAIS ASSOCIADOS AO RECEBIMENTO OU AO USO DE QUALQUER PRÊMIO SÃO DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO VENCEDOR. Todos os prêmios serão concedidos. Os Vencedores
do Prêmio devem assinar uma declaração de qualificação antes de receberem seu(s) Prêmio(s). Prêmios
devolvidos como não entregues ou que não tiverem sido reclamados até 15 (quinze) dias depois da entrega
da notificação serão cancelados e podem ser concedidos a um vencedor alternativo. Os prêmios não são
transferíveis. Não serão permitidas substituições ou trocas (inclusive por dinheiro) de quaisquer prêmios, com
exceção pela Blizzard, que se reserva o direito de substituir qualquer prêmio por outro de valor equivalente
ou superior. Limite de uma inscrição por domicílio ou endereço. Os prêmios em dinheiro serão pagos por

depósito direto em uma conta fornecida à Blizzard pelo vencedor do prêmio. Todos os prêmios são dados
“NA FORMA COMO SE ENCONTRAM” e SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA, expressa ou implícita
(incluindo, entre outras, qualquer garantia de mercantilidade ou adequação a uma finalidade específica).
7. Uso do material pela Blizzard. Ao obter permissão para participar do Concurso, você concede à Blizzard licença
e direito perpétuos, não exclusivos e mundiais para usar os materiais enviados por você à Blizzard em conexão com
o Concurso (coletivamente, “Material Enviado”). O Material Enviado não será devolvido a nenhum participante.
Sem limitar os termos gerais do acima exposto, você reconhece que a Blizzard terá o direito de usar, modificar,
reproduzir, publicar, executar, exibir, distribuir, fazer obras derivativas e explorar comercial ou não comercialmente
por qualquer outro meio o Material Enviado em perpetuidade por todo o universo, em qualquer tipo de meio
existente ou a ser desenvolvido, sem remuneração separada a você ou qualquer outra pessoa ou entidade. Você
aceita tomar, à custa da Blizzard, qualquer outra ação (incluindo elaboração de declaração e outros documentos)
que for requisitada pela Blizzard para validar, aperfeiçoar ou confirmar os direitos da Blizzard como estabelecido
neste parágrafo 7.
8. Obra de Autoria Original. Você afirma e garante que (a) tem todos os direitos relativos a todo o Material Enviado
por você; e (b) todo o Material Enviado consiste em obras originais de sua autoria e que não foram copiadas, no
todo ou em parte, de nenhuma outra obra e que não violam, se apropriam indevidamente ou infringem nenhum
direito autoral ou marca comercial nem nenhum outro direito de propriedade de pessoa ou entidade.
9. Coleta de informações. O Material Enviado inclui uma pesquisa que requer que você informe seu nome, BattleTag,
endereço de e-mail, país e, se aplicável, estado de residência. Ao participar do Concurso, você autoriza a Blizzard
a usar essas informações para informar você sobre vagas na Blizzard e associar seu nome ao seu material enviado
em materiais promocionais do Concurso caso você seja escolhido vencedor. Conforme informado acima, o
Concurso não é aberto a ninguém abaixo da faixa de maioridade no país de residência do Participante sem fornecer
à Blizzard uma declaração de um dos pais ou responsáveis (conforme estabelecido na Seção 1 acima). Caso a
Blizzard descubra que o Participante não tem maioridade legal em seu país de cidadania e não enviou uma
declaração de um dos pais ou responsáveis, a Blizzard apagará, excluirá ou destruirá toda informação de
identificação pessoal obtida do Material Enviado. Caso você seja cidadão da França e/ou de algum dos outros países
cujos cidadãos possam participar deste Concurso, e de acordo com a lei francesa relativa à coleta e processamento
de dados, você está sendo informado de que o coletor de informações é a Blizzard Entertainment, Inc., e a
informação coletada será transferida para os Estados Unidos da América. Mediante solicitação, você receberá
acesso aos seus dados pessoais. Você também tem o direito de se opor à coleta de dados, sob certas circunstâncias.
Para exercer esse direito, você pode escrever para “The BlizzConline Community Showcase Art Contest – Personal
Data”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Você também pode retirar seus dados
pessoais mediante solicitação, mas não será mais considerado um participante do Concurso se retirar seus dados
pessoais antes da determinação e cumprimento dos prêmios listados na Seção 6 deste documento.
10. Isenção de Responsabilidade. Ao entrar no Concurso, você exime a Blizzard, patrocinadores participantes e todas
as suas empresas matrizes, subsidiárias, diretores, executivos, empregados e agências (coletivamente, “Partes
Isentas”) de qualquer responsabilidade e abre mão de qualquer curso de ação relativo a quaisquer reivindicações,
custos, injúrias, perdas ou danos de qualquer tipo que surjam do ou em conexão com o Concurso ou a entrega,
entrega errônea, aceitação, posse, uso ou impossibilidade de usar qualquer um dos prêmios (incluindo
reivindicações, custos, ferimentos, perdas e danos relacionados a ferimentos pessoais, morte, dano ou destruição de
propriedade, direitos de publicidade ou privacidade, difamação ou representação falsa, quer intencional, quer
acidental), seja sob teoria de contrato, responsabilidade civil (incluindo negligência), garantia ou qualquer outra
teoria.
11. Declaração e isenção de responsabilidade. Como condição para receber o prêmio, os vencedores terão que emitir
e entregar à Blizzard uma Declaração de Qualificação assinada, que inclui a aceitação destas Regras Oficiais e uma
isenção de responsabilidade.

12. Lista de vencedores; solicitação de regras. Para obter uma cópia da lista de vencedores, envie um envelope de
tamanho comercial com selo e o seu endereço depois de 28 de fevereiro de 2021 e antes de 31 de agosto de 2021 à
Blizzard no seguinte endereço: “The BlizzConline Community Showcase Art Contest - Winners List”, c/o Blizzard
Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Para obter uma cópia destas regras, envie um envelope de
tamanho comercial com selo e o seu endereço à Blizzard no seguinte endereço: "The BlizzConline Community
Showcase Art Contest - Rules Request”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Residentes
de WA e VT não precisam enviar o selo.
13. Aviso de direitos reservados. O Concurso e todo o material acessório são copyright da © 2020 Blizzard
Entertainment, Inc. Todos os direitos reservados.
14. Diversos. O Concurso e estas Regras Oficiais serão regidos, entendidos e interpretados sob as leis dos Estados
Unidos da América. Os Participantes concordam em se comprometer com os termos destas Regras Oficiais e as
decisões da Blizzard, que são definitivas e vinculantes em todos os aspectos. A Blizzard se reserva o direito de
alterar estas Regras Oficiais a qualquer momento, a seu único e exclusivo critério, e de suspender ou cancelar o
Concurso ou a participação de qualquer Participante no Concurso caso vírus, bugs, intervenção humana não
autorizada ou interrupção do serviço resultante direta ou indiretamente de uma circunstância arriscada além do
controle da Blizzard, incluindo, entre outros, (1) caso fortuito; (2) ato de guerra; (3) greve ou lide trabalhista; (4)
doença altamente contagiosa (como SARS, doença dos legionários, coronavírus, gripe aviária); (5) regulamentação
ou informe governamental (incluindo alertas de viagem), (6) perturbação civil; (7) terrorismo ou ameaça de
terrorismo; (8) redução de serviços de transporte ou instalações que afetariam materialmente a capacidade da
Blizzard de realizar o Concurso; (9) desastre, incêndio, terremoto, furacão ou alerta; ou (10) qualquer outro motivo
razoável além do controle da Blizzard que afetem a administração ou a segurança do Concurso ou se a Blizzard se
tornar incapaz de realizar o Concurso como planejado. Participantes que violarem estas Regras Oficiais, interferirem
na operação do Concurso ou participarem de qualquer ação que seja deletéria ou injusta para com a Blizzard, o
Concurso ou qualquer outro participante (conforme determinado pela Blizzard, a seu único e exclusivo critério, em
cada caso) estarão sujeitos à desclassificação do Concurso. A Blizzard se reserva o direito de deixar de fora pessoas
cuja aptidão para participa seja duvidosa, que tenham sido desclassificadas ou que de outra forma não possam
participar do Concurso. Se você tiver dúvidas ou comentários sobre as Regras Oficiais ou o Concurso, envie um email para BlizzConlineArtContest@blizzard.com ou mande por escrito para: “The BlizzConline Community
Showcase Art Contest”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612.
15. Concurso Blizzard. A patrocinadora do Concurso é a Blizzard Entertainment, Inc.

