
Contrato de envio da Marcha dos Murlocs da BlizzConline 

A Marcha dos Murlocs da BlizzConline (a “Marcha dos Murlocs”) é uma oportunidade gratuita para os 

membros da comunidade da Blizzard mostrarem seu apoio aos Murlocs!  Para poder participar da Marcha 

dos Murlocs, você deve ter acesso a uma conta completa no Blizzard Battle.net, regular e registrada no 

serviço de jogos on-line da Blizzard em seu próprio nome, e você deve ser maior de idade em seu país de 

residência ou, se for menor de idade, um dos pais ou responsáveis deve enviar uma declaração por escrito 

assinada de que leu, compreendeu e concorda com estas regras. A Marcha dos Murlocs será transmitida 

como parte da “BlizzConline” em 19 e 20 de fevereiro de 2021, a único e exclusivo critério da Blizzard. 

1. Como participar. Para participar da Marcha dos Murlocs, você terá que ir em 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ, preencher o questionário de inscrição e 

enviar um vídeo original, inédito e digital em que você dance, ande ou marche, ou uma combinação dessas 

ações, usando uma fantasia de Murloc (o “Vídeo”). O Vídeo pode ter até 60 (sessenta) segundos de duração. 

Ele deve ser filmado em modo “paisagem” ou “horizontal”. Não filme ninguém sem permissão! Se você 

incluir qualquer pessoa no Vídeo, precisa ter a permissão dela. Não inclua no vídeo logotipos, marcas, artes, 

etc. que não sejam da Blizzard. Não inclua música no vídeo, a não que seja uma composição original sua 

executada por você ou uma música de algum produto da Blizzard. Por último, observe com cuidado a área 

que está filmando para garantir que a imagem fique nítida. Se ao fundo houver imagens que nós não 

podemos usar, não poderemos considerar seu Vídeo. A página de envio começará a receber vídeos a partir 

de 21 de setembro de 2020 e permanecerá aberta até 4 de janeiro de 2021. 

2. Permissão para utilizar seu Vídeo. Ao enviar seu vídeo ou sua imagem para a Marcha dos 

Murlocs da BlizzConline (a “Mídia”), você concorda e reconhece que: (i) você tem todos os direitos 

necessários para conceder à Blizzard a licença para usar o Vídeo; e, (ii) tendo em vista que a Blizzard lhe 

concede a oportunidade de participar da Marcha dos Murlocs da BlizzConline, que a Blizzard 

Entertainment, Inc., suas afiliadas e licenciadas, incluindo, entre outros, patrocinadores, expositores e 

fornecedores,  (coletivamente, “Blizzard”) tem direito e licença perpétua, não exclusiva e mundial para 

utilizar seu vídeo, bem como seu nome, personagem, voz, sons e imagens da Mídia para a produção da 

Blizzard da transmissão da Marcha dos Murlocs, incluindo o direito de usar, modificar, reproduzir, publicar, 

executar, exibir, distribuir, fazer obras derivativas e explorar comercial ou não comercialmente seu envio, 

em perpetuidade por todo o universo, em qualquer tipo de meio existente ou a ser desenvolvido, sem 

remuneração adicional a você.  

3. Coleta de informações. O Material Enviado inclui uma pesquisa que requer que você informe seu 

nome, endereço de e-mail e país de residência. Ao participar da Marcha dos Murlocs, você aceita que a 

Blizzard use essas informações para associar o seu nome ao seu envio de material nos materiais 

promocionais para a Marcha dos Murlocs caso seu Vídeo seja escolhido para integrar a transmissão da 

Marcha dos Murlocs. Conforme informado acima, a Marcha dos Murlocs não é aberta a ninguém abaixo 

da faixa de maioridade no país de cidadania 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 

que seja obtida do Material Enviado. Caso você seja cidadão da França e/ou de algum dos outros países 

cujos cidadãos possam participar desta Marcha dos Murlocs, 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 

https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ


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 March of the Murlocs – Personal Data”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 

18979, Irvine, CA 92612. Você também pode remover suas informações pessoais mediante solicitação. No 

entanto, seu Vídeo não será incluído na Marcha dos Murlocs se você remover suas informações pessoais 

antes de 19 de fevereiro de 2021. 

4. Isenção de Responsabilidade.  Ao entrar na Marcha dos Murlocs, 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 da ou em conexão com a Marcha dos Murlocs 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. 

5. Diversos. Este Contrato de envio da Marcha dos Murlocs será regido, entendido e interpretado sob 

as leis dos Estados Unidos da América. A Blizzard se reserva o direito de suspender ou cancelar a Marcha 

dos Murlocs 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 dos participantes de participar do Evento; (9) desastre, incêndio, terremoto, 

furacão ou alerta; ou (10) qualquer outro motivo razoável além do controle da Blizzard que afete a 

administração ou a segurança da Marcha dos Murlocs ou se a Blizzard se tornar incapaz de realizar a Marcha 

dos Murlocs como planejado. Se você tiver dúvidas ou comentários sobre as Regras Oficiais ou a Marcha 

dos Murlocs, envie um e-mail para BlizzConCommunityShowcase@blizzard.com ou mande perguntas por 

escrito para: “The BlizzConline Community Showcase March of the Murlocs”, c/o Blizzard Entertainment, 

P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. 

 

 


