
FANART DE TERRALÉM, CONCURSO DE HEARTHSTONE®  

REGRAS OFICIAIS DO CONCURSO 

1. Elegibilidade. A BLIZZARD ENTERTAINMENT INTERNATIONAL, UMA DIVISÃO DA 
ACTIVISION BLIZZARD INTERNATIONAL B.V., UMA EMPRESA LIMITADA 
ESTABELECIDA DE ACORDO COM AS LEIS DA HOLANDA, COM SEDE EM AMSTERDÃ E 
REGISTRADA NA CÂMARA DO COMÉRCIO SOB O NÚMERO 34324431, COM ENDEREÇO 
DA DIVISÃO REGISTRADO NA PRINSES BEATRIXLAAN 582, 2594 BM, HAIA, HOLANDA 
(DORAVANTE, “BLIZZARD”), É A PATROCINADORA DO CONCURSO DE FANART DE 
TERRALÉM DE HEARTHSTONE® (DORAVANTE, “CONCURSO”). PARA PODER 
PARTICIPAR DO CONCURSO, VOCÊ PRECISA: (I) SER MAIOR DE IDADE NO SEU PAÍS DE 
RESIDÊNCIA, OU CASO VOCÊ SEJA MENOR DE IDADE EM SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA ATÉ 
14 DE ABRIL DE 2020, ENVIAR UMA DECLARAÇÃO POR ESCRITO, ASSINADA POR UM DE 
SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS, DE QUE LEU, COMPREENDEU E CONCORDOU 
COM ESTAS REGRAS DO CONCURSO NO ATO DA SUA INSCRIÇÃO, E QUE TAL ACORDO 
IMPLICA NA ACEITAÇÃO DESTAS REGRAS DO CONCURSO EM SEU NOME E EM NOME 
DO SEU PAI OU RESPONSÁVEL LEGAL; E (II) SER RESIDENTE LEGAL DE UM DOS 
SEGUINTES PAÍSES: ARGENTINA, BOLÍVIA, BRASIL, CHILE, COLÔMBIA, COSTA RICA, 
EQUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA, PANAMÁ, PARAGUAI, PERU, 
MÉXICO, NICARÁGUA, REPÚBLICA DOMINICANA, URUGUAI OU VENEZUELA 
(“PARTICIPANTES”). SE VOCÊ NÃO FOR RESIDENTE DESSAS ÁREAS E/OU NÃO 
ATENDER AOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE, VOCÊ NÃO PODERÁ GANHAR A 
PREMIAÇÃO. PARA PODER GANHAR UM PRÊMIO, AS INSCRIÇÕES PRECISAM SER 
CONCLUÍDAS E RECEBIDAS PELA BLIZZARD NO FORMATO DEFINIDO ABAIXO. 
DIRETORES, REPRESENTANTES OU FUNCIONÁRIOS DA BLIZZARD, DA MATRIZ OU DE 
QUALQUER EMPRESA AFILIADA, SUBSIDIÁRIA, AGENTES, PATROCINADORES 
INSTITUCIONAIS, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, BEM COMO PARENTES 
DELES NÃO PODEM CONCORRER A PRÊMIOS. TODAS AS LEIS E REGULAMENTAÇÕES 
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 QUE ENVIOU A INSCRIÇÃO. 

2. Aviso. A Blizzard e qualquer uma de suas empresas matrizes, subsidiárias, afiliadas, diretores, 
executivos, conselheiros profissionais, empregados e agências não serão responsáveis por: (i) 
transmissões ou inscrições atrasadas, perdidas, desencaminhadas, truncadas, distorcidas ou danificadas; 
(ii) falhas e erros de telefone, eletrônicos, hardware, software, rede, internet ou outras falhas 
relacionadas a computadores e comunicação; (iii) quaisquer interrupções, ferimentos, perdas ou danos 
na Promoção causados por eventos além do controle da Blizzard; ou (iv) quaisquer erros tipográficos 
ou de impressão no material associado ao Concurso. 

3. Período do Concurso. O Concurso começará em 14 de abril de 2020, às 14h do horário de Brasília 
(“Início”), e continuará até 5 de maio de 2020, às 12h (Brasília) (o "Prazo Final"). Todas as inscrições 
devem ser recebidas até o Prazo Final para poderem concorrer a prêmios (como definido abaixo). 

4. Participação. Os inscritos aprovados podem participar do Concurso: (i) criando uma arte original que 
faça referência direta a Hearthstone, a nova classe Caçador de Demônios de Hearthstone, ou a expansão 
Cinzas de Terralém de Hearthstone, sejam seus personagens, temas ou seu entorno em Terralém e (ii) 
enviando essa arte por e-mail para CommunityCreationsLA@blizzard.com com o assunto intitulado 
"Hearthstone Fanart de Terralém" junto com o pseudônimo escolhido para exibição e uma opção de 
link da web para créditos públicos (que a Blizzard pode fornecer aos vencedores a seu exclusivo 
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critério). Os inscritos aprovados podem enviar várias artes, mas só pode haver um prêmio por pessoa. 
As formas de arte elegíveis incluem: Ilustração (digital e tradicional), Cosplay, Cinematografia, 
Animação, Escultura (digital e tradicional), Quadrinhos, e Culinária. As entradas na Ilustração devem 
ser enviadas como um anexo de imagem de e-mail. Os ingressos de Cosplay devem ser enviados como 
anexos de imagens de e-mail, incluindo três (3) imagens em diferentes ângulos, bem como uma (1) 
imagem sem cosplay. As entradas de Cinematografia e Animação devem ser enviadas por meio de um 
link do YouTube, seja ele público ou não listado. As entradas de Escultura devem ser enviadas como 
anexos de imagens de e-mail, incluindo três (3) imagens em diferentes ângulos, no caso da escultura 
tradicional. Entradas em Quadrinhos devem ser enviadas como um anexo de imagem de e-mail, onde 
os quadrinhos podem ter um número de painéis de até quatro (4). As entradas de Culinária devem ser 
enviadas como anexos de imagens de e-mail, incluindo três (3) imagens em diferentes ângulos.  

5. Regras do Concurso. A Blizzard escolherá 4 (quatro) vencedores do Concurso (cada um, “Vencedor”) 
dentre todos os inscritos aprovados que enviarem artes entre o Início e o Prazo Final. Os vencedores 
serão escolhidos até 12 de maio de 2020. Todas as decisões da Blizzard são irrevogáveis. Os vencedores 
serão escolhidos por um painel de juízes de Blizzard a seu exclusivo critério, com base na criatividade, 
qualidade, técnica, relevância e habilidade artística exibidas na arte enviada. Os vencedores serão 
avisados por e-mail dentro de 3 (três) dias corridos após a seleção. Para receber o prêmio, os vencedores 
devem seguir as instruções contidas no aviso dentro dos prazos. Se o prêmio não for resgatado dentro 
de 3 (três) dias corridos após o aviso, será considerada desistência, e o prêmio passará para outro 
vencedor, também a critério da Blizzard. Os vencedores têm que indicar seu nome e endereço para 
receberem o prêmio e talvez tenham que assinar um acordo de cessão. 

6. Premiação. Os 4 (quatro) vencedores receberão, cada, um pacote de premiação que consiste em: (i) 
um (1) livro “Art of Hearthstone”, com preço aproximado de US$ 45,00; (ii) um (1) mousepad com 
design de versos de card de Hearthstone com preço aproximado de US$ 29,99; e (iii) um código 
resgatável do Pacotaço da expansão Cinzas de Terralém™ de Hearthstone, no valor aproximado de 
US$ 79,99. Uma conta gratuita de Blizzard Battle.net e uma licença gratuita de jogo Hearthstone são 
necessárias para resgatar o código digital Pacotaço da expansão Cinzas de Terralém™ de Hearthstone. 
Os participantes podem criar uma conta gratuita de Blizzard Battle.net visitando 
https://www.blizzard.com. Uma licença gratuita de Hearthstone pode ser obtida em 
https://playhearthstone.com. TODOS OS IMPOSTOS LOCAIS ASSOCIADOS AO RECEBIMENTO 
OU USO DE QUALQUER PRÊMIO SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 
VENCEDOR. Os prêmios não são transferíveis. Não serão permitidas substituições ou mudanças 
(incluindo troca por dinheiro) de nenhum prêmio, mas a Blizzard se reserva o direito de substituir o 
prêmio por outro de valor igual ou superior. Limite de um prêmio por residência ou endereço. Todos 
os prêmios são concedidos “NO ESTADO” e SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, explícitas 
ou implícitas (incluindo, entre outras, qualquer garantia implícita de mercantilidade ou adequação a 
algum propósito específico). A Blizzard não se responsabiliza por extravio, dano ou roubo de premiação 
após o envio. 

7. Cessão de Publicidade/Uso das Artes pela Blizzard. Ao obter permissão para participar do Concurso, 
você concede à Blizzard Entertainment, Inc. licença e direito perpétuos, não exclusivos e mundiais para 
usar fotografia(s), declaração(ões), publicação(ões) em redes sociais e outros materiais enviados por 
você à Blizzard para o Concurso, bem como seu nome, personagem, aparência, declarações sobre o 
Concurso e informações biográficas relacionadas ao Concurso (coletivamente, “Material Enviado”). O 
Material Enviado não será devolvido a nenhum participante. Sem limitar os termos gerais do que vai 
acima, 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 para todos os lugares do mundo, em qualquer tipo de 
meio existente ou a ser desenvolvido, sem compensação separada a você ou qualquer outra pessoa ou 
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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 copyright ou marca registrada, nem nenhum outro direito de 
propriedade de pessoa ou entidade. 

9. Coleta de Informações. Ao participar do Concurso, você autoriza a Blizzard a usar qualquer 
informação de identificação que você enviar com o Material Enviado para informar você sobre vagas 
na Blizzard e associar seu nome com sua arte em materiais promocionais do Concurso caso você seja 
escolhido entre os vencedores. Como indicado acima, o Concurso não está aberto a ninguém menor de 
idade pelas leis do país em que tem cidadania. Caso a Blizzard tome conhecimento de que você é menor 
de idade no seu país, ela apagará ou destruirá todas e quaisquer informações de identificação pessoal 
que tenham sido obtidas em correlação com este Concurso.  

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. Requisição da Lista de Vencedores e das Regras. Para obter uma cópia da lista de vencedores, envie 
um envelope A4 com selo e o seu endereço depois de 12 de maio de 2020 e antes de 12 de novembro 
de 2020 à Blizzard no seguinte endereço: “Hearthstone Fanart de Terralém - Winners List”, c/o Blizzard 
Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612, United States of America. Para obter uma cópia 
destas regras, envie um envelope A4 com selo e com o seu endereço à Blizzard no seguinte endereço: 
“Hearthstone Fanart de Terralém - Rules Request”, c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, 
CA 92612, United States of America.  

12. Miscelânea. O Concurso e essas Regras Oficiais serão regidos e interpretados sob as leis dos Estados 
Unidos da América, Estado da Califórnia. Os Participantes concordam em ser regidos por essas Regras 
Oficiais e pelas decisões da Blizzard, que são definitivas e vinculantes em todos os aspectos. A Blizzard 
se reserva o direito de mudar essas Regras Oficiais a qualquer momento, a seu critério, e a suspender 
ou cancelar o Concurso ou a participação de qualquer um no Concurso caso vírus, bugs, intervenção 
humana não autorizada ou outras causas além do controle da Blizzard afetem a administração, 
segurança ou realização adequada do Concurso ou se a Blizzard se tornar (como determinado por ela 
mesma) incapaz de realizar o Concurso como planejado. Participantes que violarem essas Regras 
Oficiais, interferirem na operação do Concurso ou participarem de alguma ação que seja deletéria ou 
injusta para com a Blizzard, o Concurso ou outro participante (em cada caso conforme determinado 
pela Blizzard a seu critério) estarão sujeitos a desqualificação do Concurso. A Blizzard se reserva o 
direito de deixar de fora pessoas cuja validade de participação seja duvidosa, que tenham sido 
desqualificadas ou que de outra forma não possam participar do Concurso. Se você tiver dúvidas sobre 
as Regras Oficiais ou o Concurso, envie um e-mail para CommunityCreationsLA@blizzard.com ou 

mailto:CommunityCreationsLA@blizzard.com


envie perguntas por escrito a “Hearthstone Fanart de Terralém - Rules Question”, c/o Blizzard 
Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. 

13. Aviso de Direitos Reservados. O Concurso e todo o material adicional são copyright da © 2019 
Activision Blizzard International B.V. Todos os direitos reservados. 
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