
Termos e condições 

 

Desafio de Arte da Comunidade Hearthstone  

(Doravante, o "Concurso") 

 

I. Aspectos gerais do Concurso: 

a. Organizadora: Blizzard Entertainment 

b. Data de início: 9 de novembro de 2018, às 15h (Brasília) 

c. Data de término: 29 de novembro de 2018, às 5h59 (Brasília) 

d. Data do anúncio do(a) vencedor(a) do Concurso: 30 de novembro de 2018 

e. Regiões participantes: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 

El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, México, Nicarágua, 

República Dominicana, Uruguai, Venezuela. 

 

II. Abertura do Concurso: 

a. Na sexta-feira, 9 de novembro de 2018, Hearthstone LATAM e Hearthstone BRASIL 

anunciarão o início do Concurso com uma publicação nas respectivas contas do 

Facebook®: https://www.facebook.com/HearthstoneLatAm (também identificada como 

@HearthstoneLatAm) e https://www.facebook.com/HearthstoneBrasil (também 

identificada como @HearthstoneBrasil) 

b. Hearthstone LATAM e Hearthstone BRASIL também anunciarão o concurso nos perfis 

do Instagram® e Twitter®. 

 

III. Regras para participação no Concurso: 

a. Os participantes devem criar uma arte de seus personagens favoritos de Hearthstone que 

estejam em Ringue do Rastakhan ou dos loas de que gostarem mais. 

b. O critério de julgamento das artes inscritas levará em conta se o conceito é 

divertido/bacana/interessante, e não só a habilidade técnica e artística. 

c. Os participantes devem mandar suas artes para CommunityCreationsLA@blizzard.com, 

junto com o nome artístico desejado e um link indicando para onde deve ir o crédito. 

d. Os participantes podem inscrever quantas artes válidas quiserem, mas só uma pode ser 

premiada. 

e. Todas as inscrições podem ser feitas no site da Hearthstone LATAM e da Hearthstone 

BRASIL, bem como nas contas de Facebook, Twitter e Instagram. 

f. Em caso de dúvidas sobre o Concurso, os participantes devem entrar em contato pelo e-

mail CommunityCreationsLA@blizzard.com 

 

IV. Método de divulgação dos vencedores do Concurso. 

a. Uma comissão de jurados escolhidos pela Blizzard Entertainment definirá o(a) 

vencedor(a) do Concurso. A decisão dos jurados é definitiva e inapelável. 

b. Serão quatro vencedores diferentes, que receberão os mesmos prêmios. 

c. Na sexta-feira, 30 de novembro de 2018, a Hearthstone LATAM e a Hearthstone 

BRASIL publicarão uma lista dos vencedores com as respectivas artes e o nome artístico 

desejado, além do link indicando para onde deve ir o crédito. 

d. Se algum dos quatro vencedores não entrar em contato com a Hearthstone LATAM em 

um período de três dias corridos a contar do anúncio dos vencedores, o prêmio passará 

para o próximo classificado e assim por diante. 

 

V. Prêmio. 

a. Cada um dos quatro vencedores receberá: 

i. Uma cópia do livro “The Art of Hearthstone”;  
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ii. um quadro-negro de Hearthstone.  

iii. Os prêmios não são transferíveis, reembolsáveis e não podem ser trocados por 

dinheiro. 

VI. Restrições: 

a. Todas as artes inscritas têm que ser originais e não podem conter nada que possa ser 

considerado ofensivo a nenhum grupo ou infrinja regras de bom senso. 

b. Inscrições contendo material que viole direitos autorais de terceiros ou que possa ser 

considerado ofensivo a algum grupo ou infringir regras de bom senso serão 

desclassificadas. 

 

Para mais informações, entre em contato com a Blizzard Entertainment pelos endereços: 

https://us.battle.net/support/es/ ou https://us.battle.net/support/pt/  
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