
 

TORNEIO DE FÃ-ARTE (“FAN ART”) DE “OS CAÇADORES DE TROLLS” 
 

REGRAS OFICIAIS DO TORNEIO (“REGRAS”) 
 

NÃO É PRECISO COMPRAR PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA PARTICIPAR OU GANHAR. É 
NECESSÁRIO TER UMA CONTA NO TWITTER™ OU INSTAGRAM™ E CONEXÃO À INTERNET PARA 

PARTICIPAR. 
 

O TORNEIO DE FAN ART DE “OS CAÇADORES DE TROLLS” (“TORNEIO”) É ABERTO A 
RESIDENTES LEGAIS DOS 50 (CINQUENTA) ESTADOS UNIDOS E DO DISTRITO DE COLUMBIA, 
CANADÁ, ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO E REINO UNIDO, COM 13 (TREZE) ANOS DE IDADE OU 
MAIS CUJAS INSCRIÇÕES ATENDAM ÀS EXIGÊNCIAS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO 
ESTABELECIDAS ABAIXO. PARTICIPANTES MENORES DE IDADE DEVEM OBTER PERMISSÃO DE 
SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS ANTES DE SE INSCREVER. 
 
Visão Geral do Torneio; Entidades do Torneio; Exigências. 
 
O Torneio é patrocinado pela DreamWorks Animação LLC, 1000 Flower Street, Glendale, CA 91201 (a 
“Patrocinadora”) e consiste em uma competição baseada em habilidades. O Torneio promove o programa 
de televisão “OS CAÇADORES DE TROLLS” (o “Programa”). Indivíduos que atendam às exigências de 
idade e residência estabelecidas acima que estejam interessados em participar do Torneio devem enviar 
uma criação própria ORIGINAL de “fã arte” (por exemplo, pintura, desenho, ilustração) em formato .JPG ou 
.PNG (Observação: Tamanho mínimo 3000x1500 (pode ser em direção vertical ou horizontal; por exemplo, 
3000x1500 ou 1500x3000) e máximo de 9000x4500) inspirada nos personagens, objetos ou cenas da série 
“OS CAÇADORES DE TROLLS” (“Fan Art”), conforme detalhado abaixo. Cada um dos indivíduos 
habilitados que enviar uma Fan Art elegível (conforme detalhado abaixo) será doravante denominado um 
“Participante”. Ao final do Período do Torneio (definido abaixo), um grupo de julgadores avaliará a Fan Art 
com base nos Critérios de Julgamento (definidos abaixo) para determinar a Fan Art com mais alta 
pontuação classificatória. O Torneio tem início às 12h, Horário do Pacífico (“HP”), de 31 de março de 2017 
e a adesão ao Torneio se encerra às 12h, HP, de 23 de junho de 2017 (o “Período do Torneio”). A 
PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO ESTÁ SEMPRE SUJEITA A CONFORMIDADE COM ESTAS REGRAS E 
COM TODAS AS LEIS FEDERAIS, ESTADUAIS, PROVINCIAIS E MUNICIPAIS APLICÁVEIS (EM 
CONJUNTO, AS “LEIS APLICÁVEIS”).  
 
Funcionários, executivos, diretores, representantes e agentes da Patrocinadora, West Coast Marketing, 
uma divisão de The Susquehanna Hat Company e cada uma das afiliadas das entidades precedentes (em 
conjunto, as “Entidades do Torneio”), assim como membros imediatos de suas famílias (cônjuges, filhos, 
irmãos, pais) ou residências (tenham parentesco ou não), não poderão participar do Torneio. VIDE 
ABAIXO PARA EXIGÊNCIAS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO. 
 
O TORNEIO NÃO TEM VALIDADE EM PORTO RICO, TODOS OS SEUS TERRITÓRIOS E POSSES, 
INSTALAÇÕES MILITARES ESTRANGEIRAS E ONDE FOR PROIBIDO POR LEI. 
 
SOMENTE UM PARTICIPANTE HABILITADO PODERÁ PARTICIPAR DO TORNEIO E/OU SER 
AGRACIADO COM O PRÊMIO. A PATROCINADORA RESERVA-SE EXPRESSAMENTE O DIREITO DE 
DECIDIR SOBRE A HABILITAÇÃO E/OU O DIREITO DE QUALQUER PARTICIPANTE DE RESGATAR 
OU BENEFICIAR-SE DE QUALQUER PRÊMIO, CASO VENHA A QUALQUER TEMPO SER 
CONSIDERADO INABILITADO A PARTICIPAR DO TORNEIO (INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, APÓS TER 
SIDO CONSIDERADO HABILITADO ANTERIORMENTE). NÃO OBSTANTE QUALQUER OUTRA 
DISPOSIÇÃO DESTAS REGRAS, SE, EM QUALQUER ESTÁGIO DO TORNEIO, A PATROCINADORA 
DETERMINAR QUE NÃO HÁ PARTICIPANTES SUFICIENTES, OU QUE NÃO EXISTEM 
PARTICIPANTES HABILITADOS DOS QUAIS SEJA POSSÍVEL SELECIONAR OS VENCEDORES E/OU 
PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER PREMIAÇÃO, A PATROCINADORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO 
ABSOLUTO E EXCLUSIVO, DETERMINAR QUE NÃO HÁ PARTICIPANTES SUFICIENTES, OU 
HABILITADOS, E PODERÁ (SUJEITA À APROVAÇÃO DA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET 
DES JEUX (A “RÉGIE”) COM RESPEITO A RESIDENTES LEGAIS DO QUEBEC), SUSPENDER O 



 

TORNEIO OU MODIFICÁ-LO (OU QUAISQUER PARTES DO MESMO) DE QUALQUER MANEIRA 
SIMILAR QUE A PATROCINADORA CONSIDERE APROPRIADA A SEU CRITÉRIO ABSOLUTO E 
EXCLUSIVO, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, NÃO CONCEDENDO O PRÊMIO ESTABELECIDO NESTAS 
REGRAS OU IMPLEMENTANDO UM NOVO ESTÁGIO DO TORNEIO ONDE A PATROCINADORA 
VENHA A BUSCAR NOVOS PARTICIPANTES E DE CUJO GRUPO A PATROCINADORA VENHA A 
SELECIONAR UM NOVO VENCEDOR POTENCIAL. 

 
Como Aderir: 
 
Há 2 (dois) métodos de participar do Torneio via compartilhamento em mídia social específica utilizando ou 
Instagram ou Twitter (cada, uma “Plataforma de Mídia Social”) conforme detalhado abaixo (e a referida 
participação via compartilhamento em mídia social será doravante denominada uma “Participação por 
Mídia Social” e, em conjunto, “Participações por Mídia Social”); com detalhes para métodos específicos 
de participação determinados abaixo.  
 
Para participar do Torneio, você deve possuir uma conta na Plataforma de Mídia Social aplicável. Caso não 
tenha uma conta na Plataforma de Mídia Social aplicável, acesse www.instagram.com ou www.twitter.com 
e crie uma conta de acordo com as instruções no website específico. A criação de uma conta em uma 
Plataforma de Mídia Social é gratuita. Favor observar que é necessário aceitar e concordar com o 
cumprimento dos termos e condições para a Plataforma de Mídia Social aplicável para criar uma conta.  
 
Os detalhes dos métodos de participação são os seguintes: 
 
Como participar via Instagram: Para participar via Instagram, durante o Período do Torneio, siga os 
seguintes passos: 
 
1. Poste sua Fan Art no Instagram. 
 
E 
 
2. Inclua a seguinte #hashtag: #TrollhuntersFanArtContest. 
 
Ao concluir os passos anteriores com sucesso e sujeito às limitações de participação determinadas abaixo, 
você receberá 1 (uma) Participação por Mídia Social no Torneio.  
 
Como participar via Twitter: Para participar via Twitter, durante o Período do Torneio siga os seguintes 
passos: 
 
1. Compartilhe sua Fan Art no Twitter. 
 
E 
 
2. Inclua a seguinte #hashtag: #TrollhuntersFanArtContest. 
 
Ao concluir os passos anteriores com sucesso e sujeito às limitações de participação determinadas abaixo, 
você receberá 1 (uma) Participação por Mídia Social no Torneio.  
 
APENAS 1 (UMA) PARTICIPAÇÃO POR PLATAFORMA DE MÍDIA SOCIAL PODERÁ SER SUBMETIDA 
DE QUALQUER 1 (UM) PARTICIPANTE E CADA PARTICIPAÇÃO DEVE SER SUBMETIDA 
SEPARADAMENTE. PARTICIPAÇÕES QUE EXCEDEREM ESSE LIMITE SERÃO DESQUALIFICADAS 
E, PORTANTO, NÃO JULGADAS. CERTIFIQUE-SE DE QUE SUA CONTA DE MÍDIA SOCIAL E/OU 
PARTICIPAÇÃO POR MÍDIA SOCIAL SEJAM PÚBLICAS. MENORES PRECISAM TER TODOS OS 
CONSENTIMENTOS NECESSÁRIOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS PARA PARTICIPAR DO 
TORNEIO, UTILIZAR A PLATAFORMA DE MÍDIA SOCIAL, CONCEDER OS DIREITOS ACORDADOS 
NAS REGRAS E ACEITAR O PRÊMIO. 
 

http://www.instagram.com/
http://www.twitter.com/


 

I. Condições Adicionais para Participação por Mídia Social: 

1. Os Participantes concordam e entendem que as Participações por Mídia Social serão 
disponibilizadas ao público, inclusive, sem limitação, quando postadas na Internet. Sejam as Participações 
por Mídia Social publicadas na Internet ou não, a Patrocinadora não concorda nem garante qualquer 
confidencialidade com respeito a quaisquer Participações por Mídia Social. 

2. Exceto por elementos no domínio público ou Conteúdo da Patrocinadora (definido abaixo), cada 
Participação por Mídia Social deve constituir uma criação original do Participante que efetuou o envio, que 
não esteja sujeita a qualquer restrição, contratual ou outra, que impeça seu uso pela Patrocinadora e cada 
Participação por Mídia Social deve ser isenta de todos e quaisquer gravames, ônus e demandas de 
terceiros. O Participante reconhece, concorda e garante que nada na Participação por Mídia Social infringe 
quaisquer direitos autorais, direitos morais, informações confidenciais, sigilos comerciais ou marcas 
comerciais pertencentes a qualquer pessoa ou entidade que não ao Participante, fora de um acordo de 
licença, autorização ou permissão adequado (a prova desse acordo, licença, permissão ou autorização é 
exigida quando da submissão da Participação), ou viola os direitos de privacidade ou publicidade de 
qualquer pessoa e que todas as autorizações e permissões necessárias foram garantidas. O Participante 
concorda em indenizar e manter isentas cada uma das Entidades do Torneio, e cada um de seus 
proprietários, executivos, diretores, funcionários e organizações afiliadas, bem como seus respectivos 
executivos, diretores, acionistas e funcionários, de e contra todas e quaisquer demandas, ações, danos, 
custos, responsabilidades e causas de ação de qualquer natureza que sejam baseados em ou surjam em 
decorrência de qualquer violação pelo Participante destas Regras Oficiais ou das garantias e declarações 
feitas pelo Participante neste parágrafo. Modificar, aprimorar ou alterar obra de terceiro pré-existente não 
se qualifica como criação original de Participante.   

3. Ao submeter uma Participação por Mídia Social, o Participante, gratuitamente (por remuneração 
ou compensação zero) e exclusivamente para consideração promocional, concede à Patrocinadora direito 
e licença não-exclusivos, vitalícios e mundiais para utilizar a Participação por Mídia Social, e cada uma de 
suas partes constituintes, direitos estes que incluem, sem limitação, o direito da Patrocinadora de publicar, 
disponibilizar ao público e/ou reproduzir a Participação por Mídia Social através de qualquer mídia 
disponível a qualquer momento durante, ou após, o Período do Torneio em quaisquer websites 
relacionados, em quaisquer materiais promocionais, relacionados ao Torneio ou não, e em qualquer outro 
local, físico ou on-line, que a Patrocinadora, a seu critério absoluto, considere apropriado e necessário para 
a operação e promoção deste Torneio. Ademais, exceto na medida proibida por lei, o Participante renuncia 
a quaisquer “direitos morais” na Participação por Mídia Social e o Participante reconhece e concorda que a 
Patrocinadora poderá utilizar quaisquer ideias de qualquer Participação por Mídia Social ou outros 
materiais submetidos, tenha o Participante recebido um prêmio relativo a qualquer referida Participação por 
Mídia Social ou outros materiais ou não. O Participante concorda em permitir, defender, indenizar e manter 
cada uma das Entidades do Torneio isentas, bem como cada um de seus proprietários, funcionários, 
diretores, executivos, acionistas, membros, agentes, subcontratados e licenciados de todas as demandas, 
ações e causas de ação de qualquer natureza que o Participante ou os herdeiros, representantes, 
testamenteiros, administradores ou quaisquer outras pessoas que atuem em nome do Participante ou em 
nome do espólio do Participante, tenham ou venham a ter em função de: (i) exercício pela Patrocinadora de 
quaisquer direitos concedidos pelo Participante neste parágrafo; (ii) demandas baseadas em violação de 
qualquer direito de publicidade ou direitos de personalidade, infração de direitos autorais ou marcas 
comerciais, ofensa escrita, ofensa verbal, difamação, invasão de privacidade, lucros cessantes ou lucros 
potenciais com relação ao uso pela Patrocinadora da Participação por Mídia Social e qualquer parte desta, 
ou a aparência de qualquer pessoa física na mesma. 

4. Os Participantes são responsáveis por garantir as permissões necessárias, autorizações de 
talentos e localizações, bem como as licenças para qualquer material visual e de áudio contido nas 
Participações por Mídia Social. 

5. A Patrocinadora não é responsável por quaisquer despesas incorridas na produção e no 
fornecimento das Participações por Mídia Social.  



 

II. Restrições de Conteúdo da Participação por Mídia Social: As Participações por Mídia Social 
NÃO DEVEM CONTER MATERIAL que: 

1. CONTENHA OU RETRATE ALGUÉM FUMANDO OU INTOXICADO, USO DE DROGAS, 
BEBIDA, ARMAS DE FOGO, CONTRABANDO ILEGAL, ETC.; 

2. VIOLE OU INFRINJA DIREITOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, 
PRIVACIDADE, PUBLICIDADE OU DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, OU QUE CONSTITUA 
INFRAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS; 

3. CONTENHA MATERIAL QUE PROMOVA INTOLERÂNCIA, RACISMO, ÓDIO OU 
PRECONCEITO CONTRA QUALQUER GRUPO OU INDIVÍDUO OU PROMOVA DISCRIMINAÇÃO 
BASEADA EM RAÇA, SEXO, RELIGIÃO, NACIONALIDADE, NECESSIDADE ESPECIAL, ORIENTAÇÃO 
SEXUAL OU IDADE; 

4. CONTENHA QUAISQUER ROUPAS OU ADORNOS INACEITÁVEIS, OU MOSTRE QUALQUER 
PROPAGANDA COMERCIAL/EMPRESARIAL QUE NÃO A DA PATROCINADORA (INCLUSIVE, SEM 
LIMITAÇÃO, LOGOTIPOS EMPRESARIAIS, NOMES FANTASIA, MARCAS COMERCIAIS, SLOGANS, 
DECLARAÇÕES POLÍTICAS, PESSOAIS E RELIGIOSAS); 

5. CONTENHA COMPORTAMENTO OU SITUAÇÕES INDECENTES OU INSEGUROS, 
PROFANIDADES OU OBSCENIDADES, INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, NUDEZ, OU PORNOGRAFIA, 
OU QUE SEJA INADEQUADO, INDECENTE, PROFANO, OBSCENO, ODIOSO, TORTUOSO, 
DIFAMATÓRIO OU CALUNIOSO; 

6. REFERÊNCIAS A PESSOAS OU ORGANIZAÇÕES SEM SUA PERMISSÃO ESCRITA; 

7. DEPRECIE QUAISQUER PESSOAS OU ORGANIZAÇÕES; 

8. INCLUA AMEAÇAS A QUALQUER PESSOA, LOCAL, NEGÓCIO OU GRUPO; OU 

9. SEJA ILEGAL, VIOLE OU CONTRARIE QUAISQUER LEIS E NORMAS FEDERAIS, ESTADUAIS, 
PROVINCIAIS OU MUNICIPAIS APLICÁVEIS. 
 
III. TERMOS DE SUBMISSÃO: 
 
Antes de submeter sua Fan Art, favor ler e concordar com os seguintes Termos de Submissão: Ao 
submeter a Fan Art, você declara e garante que: (i) tem 13 anos de idade ou mais; (ii) a Fan Art submetida 
foi originalmente criada por você; (iii) todas as submissões cumprirão com as Exigências da Participação 
por Mídia Social (definidas abaixo); (iv) você leu e consentiu com a Política de Privacidade da DreamWorks 
Animação LLC e Termos de Uso da DreamWorks Animação LLC; (v) à medida que você tenha quaisquer 
direitos na Fan Art, você declara e garante que detém, ou obteve por escrito, todos os direitos, títulos e 
participações necessários na e para a Fan Art (excluindo-se todos os direitos, títulos e participações nos 
personagens, elementos e todas as outras propriedades intelectuais associadas ao Programa que sejam 
detidos pela Patrocinadora); e (vi) ao submeter a Fan Art, você compreende e concorda que todos os 
direitos, títulos e participações nos personagens, elementos e todas as propriedades intelectuais 
associadas ao Programa são detidos ou controlados pela Patrocinadora, e que ao participar da criação da 
Fan Art que utilize ou incorpore elementos do ou similares ao Programa, você está criando uma obra 
derivativa a qual também deverá ser detida ou controlada pela Patrocinadora. Caso a Fan Art seja 
determinada como não sendo uma obra derivativa, você concorda, por este ato, irrevogavelmente à 
Patrocinadora o direito isento de royalties, sublicenciável, mundial e vitalício de copiar, exibir, distribuir, 
editar, reproduzir, utilizar e explorar a Fan Art por quaisquer meios, inclusive o direito de utilizar a Fan Art 
por motivos comerciais, tais como em materiais de propaganda e marketing, e a renunciar a todos os 
direitos morais dos referidos materiais. A menos que seja proibido por lei, você compreende e concorda 
que a Patrocinadora poderá não conseguir atribuir crédito ou identificação a você com relação ao uso do 
conteúdo da Fan Art submetida por você e que você não receberá compensação por qualquer exibição ou 



 

outro uso do conteúdo da Fan Art submetido por você. Você reconhece e concorda, ainda, que toda 
revisão, aprovação e postagem da Fan Art ficará a critério exclusivo da Patrocinadora. Você indenizará, 
defenderá e manterá isentas as Entidades do Torneio, o Twitter, o Instagram e seus parceiros, afiliadas e 
subsidiárias, bem como qualquer terceiro que exiba ou use a Fan Art submetida por você, de qualquer 
demanda, ação, responsabilidade, julgamento, dano ou custo (inclusive honorários advocatícios e custos 
razoáveis) relativa a qualquer conteúdo submetido.  
 
Licença Limitada da Patrocinadora para Utilizar o Conteúdo da Patrocinadora. 
 
Como os Participantes poderão incluir conteúdo e personagens da Patrocinadora do Programa na Fan Art 
do Participante (“Conteúdo da Patrocinadora”), a Patrocinadora concede a cada Participante uma licença 
não exclusiva, revogável e limitada de uso do Conteúdo da Patrocinadora exclusivamente com relação ao 
desenvolvimento e à submissão de sua Participação por Mídia Social ao Torneio. Qualquer outro uso do 
Conteúdo da Patrocinadora está proibido e poderá constituir base para desqualificação e/ou ação judicial 
por infração. Todos os usos de nome e propriedade intelectual da Patrocinadora, inclusive, sem limitação, 
qualquer Conteúdo da Patrocinadora, pelo Participante com relação ao Torneio reverterão exclusivamente 
ao benefício da Patrocinadora. Todas as obras derivativas baseadas ou que utilizem propriedade intelectual 
da Patrocinadora constituirão propriedade única e exclusiva da Patrocinadora. Os Participantes 
reconhecem que entre a Patrocinadora e o Participante, a Patrocinadora é a detentora de todos os direitos, 
títulos e participações nos e sobre todos os direitos autorais, marcas comerciais, aparências e outros 
direitos associados a seu nome, ao Programa, à propriedade intelectual, seus serviços, produções, 
conteúdo e materiais; bem como o valor imaterial (goodwill) relativo a todos os itens precedentes. Os 
Participantes concordam que não adquirirão e não reivindicarão qualquer título sobre quaisquer dos 
precedentes e não farão qualquer uso dos mesmos após a conclusão do Torneio.  

A falha de qualquer Participação por Mídia Social em cumprir com as “Condições da Participação por 
Mídia Social”, “Restrições de Conteúdo da Participação por Mídia Social” e “Termos de Submissão” 
acima conforme determinado pela Patrocinadora, a seu critério absoluto, poderá resultar em 
desqualificação do Participante. Sem limitação, a Patrocinadora reserve-se o direito de, a seu critério 
absoluto, desqualificar qualquer Participação por Mídia Social que, em sua opinião exclusiva, refira-se, 
demonstre ou, de qualquer maneira, reflita negativamente a Patrocinadora, o Torneio ou qualquer outra 
pessoa ou entidade, não cumpra estas Regras Oficiais ou se a Patrocinadora receber notificação sobre 
quaisquer infrações ou violações de lei potenciais ou qualquer outro motivo estabelecido no presente. 
Todas as Participações deverão tornar-se propriedade exclusiva da Patrocinadora e não serão devolvidas. 
As Participações devem ser adequadas para apresentação em um fórum público, mediante a determinação 
exclusiva da Patrocinadora.  
 
O relógio da base de dados da Patrocinadora será o cronômetro oficial para este Torneio. 
 
Para os propósitos deste Torneio, uma Participação por Mídia Social é “recebida” on-line quando o servidor 
da Patrocinadora registrar as informações da Participação por Mídia Social. Comprovação de envio (tais 
como recibo automático por computador confirmando a Participação por Mídia Social ou a mensagem 
“agradecemos pela Participação”) não constitui evidência de real recebimento de uma Participação por 
Mídia Social para os propósitos deste Torneio. Participações ilegíveis e/ou incompletas e Participações 
submetidas por Participantes que não atendam às condições de habilitação (inclusive todas as condições 
com respeito a idade e residência) não serão válidas. Aqueles que não seguirem a todas as instruções, ou 
não cumprirem estas Regras Oficiais ou outras instruções da Patrocinadora poderão ser desqualificados.  
 
INFORMAÇÕES DE PRIVACIDADE: Você compreende que quaisquer informações pessoalmente 
identificáveis fornecidas ao Instagram estão sujeitas à página da web de “Privacidade e Segurança” do 
Instagram que pode ser acessada em http://help.instagram.com/customer/portal/topics/43528-privacy-
safety/articles. Você compreende que quaisquer informações pessoalmente identificáveis fornecidas ao 
Twitter estão sujeitas à Política de Privacidade do Twitter que pode ser acessada 
em http://twitter.com/privacy. Você compreende que quaisquer informações pessoalmente identificáveis 
fornecidas pelo Participante ou o vencedor do prêmio deverão ser utilizadas somente de maneira 

http://help.instagram.com/customer/portal/topics/43528-privacy-safety/articles
http://help.instagram.com/customer/portal/topics/43528-privacy-safety/articles
http://twitter.com/privacy


 

consistente com estas Regras Oficiais, e com a Política de Privacidade On-Line da Patrocinadora, que 
pode ser acessada em http://www.dreamworksanimação.com/privacypolicy.html. 
 

Julgamento 
 

Cada uma das Participações submetidas será julgada de acordo com os Critérios de Julgamento e 
concluída em/próximo de 7 de julho de 2017. Os 3 (três) participantes habilitados cuja Fan Art tenha 
recebido as 3 (três) pontuações mais altas (na opinião do grupo julgador) sujeitos aos termos neste 
instrumento, deverão ser declarados como os Grandes vencedores (potenciais) do Prêmio do Torneio. Para 
a resolução de empates, consulte a seção Resolução de Empates abaixo. Se um Grande vencedor 
(potencial) do Prêmio for considerado não habilitado ou sujeito a desqualificação por qualquer outro motivo 
de acordo com estas Regras, esse Participante será desqualificado e a Fan Art elegível, caso haja, que 
reuniu a próxima pontuação mais alta (na opinião do grupo julgador) será declarada a nova Grande 
vencedora (potencial) do Prêmio. O novo Participante selecionado, caso haja, precisará atender a todas as 
condições de habilitação e, caso contrário, estar em conformidade com estas Regras para que esse 
Participante seja declarado um Grande vencedor (potencial) do Prêmio. Caso o grupo de Participantes seja 
considerado inabilitado ou não esteja em conformidade com estas Regras, a Patrocinadora poderá, a seu 
critério absoluto, decidir que não há Grande vencedor do Prêmio. As decisões da Patrocinadora em todos 
os assuntos relativos a este Torneio serão finais e vinculativas. 
 
Critérios de Julgamento.  
 
Conforme determinado acima, cada Fan Art habilitada será julgada (pelo grupo julgador) de acordo com os 
seguintes Critérios de Julgamento igualmente ponderados (os “Critérios de Julgamento”): 
 
 

Nº 1  
Originalidade 

 

0-25 
pontos 

Nº 2  
Criatividade 

 

0-25 
pontos 

Nº 3  
Habilidade Técnica 

Demonstrada na 
Qualidade da Fan Art 

Apresentada 
 

0-25 
pontos 

Nº 4 
Aderência ao Tema “OS 

CAÇADORES DE 
TROLLS” 

0-25 
pontos 

 
A PONTUAÇÃO DOS JULGADORES SERÁ UMA MÉDIA ENTRE OS JULGADORES PARTICIPANTES. 
NENHUM PARTICIPANTE QUE RECEBA UMA PONTUAÇÃO MÉDIA TOTAL INFERIOR A 80 PONTOS 
SERÁ HABILITADO A VENCER O TORNEIO. AS 3 (TRÊS) FAN ARTS COM AS 3 (TRÊS) 

http://www.dreamworksanimation.com/privacypolicy.html


 

PONTUAÇÕES MAIS ALTAS E QUE ALCANCEM UMA PONTUAÇÃO DE PELO MENOS 80 PONTOS 
DEVERÃO SER DECLARADAS AS GRANDES VENCEDORAS (POTENCIAIS) DO PRÊMIO. 
 
Resolução de Empates. 
 
Em caso de empate, a Fan Art empatada que tiver recebido a pontuação total mais alta de todos os juízes 
na categoria “Aderência ao Tema ‘OS CAÇADORES DE TROLLS’” será declarada uma Fan Art vencedora 
(potencial) e o Participante que submeteu a Fan Art vencedora que recebeu a mais alta pontuação na 
categoria “Aderência ao Tema ‘OS CAÇADORES DE TROLLS’” como o Grande vencedor (potencial) do 
Prêmio. No caso de um empate restante, a Fan Art empatada que recebeu a pontuação total mais alta de 
todos os juízes na categoria “Criatividade” será declarada a Fan Art vencedora (potencial) e o Participante 
que submeteu a Fan Art vencedora com a pontuação mais alta na categoria “Criatividade” como o Grande 
vencedor (potencial) do Prêmio. No caso de um empate restante, a Fan Art empatada que recebeu a 
pontuação total mais alta de todos os juízes na categoria “Originalidade” será declarada a Fan Art 
vencedora (potencial) e o Participante que submeteu a Fan Art vencedora com maior pontuação na 
categoria “Originalidade” como o Grande vencedor (potencial) do Prêmio. No caso de um empate restante, 
a Fan Art empatada que recebeu a pontuação total mais alta de todos os juízes na categoria “Habilidade 
Técnica Demonstrada” será declarada a Fan Art vencedora (potencial) e o Participante que submeteu a 
Fan Art vencedora com maior pontuação na categoria “Habilidade Técnica Demonstrada” como o Grande 
vencedor (potencial) do Prêmio. Caso necessário, os juízes reclassificarão as Fan Arts empatadas em 
todas as 4 (quatro) categorias até que o empate relevante seja solucionado.  
    
Notificação de Grande vencedor (potencial) do Prêmio.  
 
Os Participantes declarados como os Grandes vencedores (potenciais) do Prêmio serão individualmente 
notificados por mensagem privada via Plataforma de Mídia Social utilizada para a Participação por Mídia 
Social vencedora dentro de 3 (três) dias do final do julgamento (12h HP em 10 de julho de 2017 do 
endereço da Patrocinadora estabelecido abaixo).  
 
Constitui responsabilidade do Participante determinar tempestivamente as configurações da conta da 
Plataforma de Mídia Social para aceitar contatos pela Patrocinadora e verificar tempestivamente sua conta 
para essas mensagens. A Patrocinadora não é responsável por qualquer falha de entrega de notificação 
tentando utilizar os referidos métodos de notificação.  
 
Cada Grande vencedor (potencial) do Prêmio ou pai ou responsável legal do Grande vencedor (potencial) 
do Prêmio, se um Grande vencedor (potencial) do Prêmio for menor de idade) terá de responder a essa 
notificação dentro de 3 (três) dias, fornecendo nome, endereço, cidade, Estado/província, CEP/código 
postal, número de telefone, endereço de e-mail, idade e verificando a habilitação. Cada Grande vencedor 
(potencial) do Prêmio (ou pai ou responsável legal do Grande vencedor (potencial) do Prêmio, se o Grande 
vencedor (potencial) do Prêmio for menor de idade) também deverá assinar e devolver uma Declaração ou 
Certidão de Habilitação/Isenção de Responsabilidade autenticada em cartório e (exceto onde proibido por 
lei) formulário de Isenção de Publicidade (onde legal) (em conjunto, “Certidão”) (exceto onde o Grande 
vencedor potencial do Prêmio seja do Reino Unido, onde a autenticação em cartório não é exigida) e um 
formulário IRS W-9 preenchido dentro do período de tempo determinado.  
 
Falha em responder a essa notificação ou em cumprir com todas as exigências determinadas acima 
resultará no cancelamento do prêmio. 
 
Caso qualquer Grande vencedor (potencial) do Prêmio não possa ser contatado dentro de um período de 
tempo razoável (determinado pela Patrocinadora) e após algumas tentativas razoáveis, e/ou se for 
considerado que um Grande vencedor (potencial) do Prêmio não atende às condições de habilitação ou 
considerado que este não está em conformidade com estas Regras, ou se qualquer notificação for 
devolvida como não passível de entrega por qualquer razão, o Grande vencedor (potencial) do Prêmio 
poderá, a critério exclusivo da Patrocinadora, ser desqualificado e, conforme determinado pela 
Patrocinadora, a seu critério absoluto e exclusivo, o Participante associado à Fan Art que recebeu a 
próxima pontuação mais alta (descrita acima) poderá ser considerado um Grande vencedor (potencial) do 



 

Prêmio. Se for considerado que o novo substituto potencial não atende a todas as condições de habilitação 
estabelecidas nestas regras, a Patrocinadora poderá, a seu critério absoluto e exclusivo, determinar que 
não há Grande vencedor do Prêmio neste Torneio ou, se o tempo permitir, conforme determinado pela 
Patrocinadora a seu critério absoluto e exclusivo, continuar este processo e buscar selecionar 1 (um) ou 
mais novos substitutos do grupo de Participantes. Qualquer novo selecionado, caso haja, terá de atender a 
todas as condições de habilitação e, caso contrário, estar em conformidade com estas Regras para que 
seja declarado o Grande vencedor do Prêmio. 
  
Prêmios.  
 
Grande Prêmio (3): Cada Grande Prêmio deverá consistir exclusivamente de um cheque na quantia de 
US$ 250,00 e a possibilidade de a Fan Art vencedora ser incluída em um episódio futuro do Programa. O 
valor aproximado de varejo (“VAV”) de cada Grande Prêmio é de US$ 250,00. Não existe valor monetário 
intrínseco para parte do prêmio correspondente à possibilidade de inclusão em episódio futuro do 
Programa. Observação: A INCLUSÃO DA FAN ART VENCEDORA NO PROGRAMA NÃO É GARANTIDA 
E ESTÁ SUJEITA AO CRITÉRIO ABSOLUTO DA PATROCINADORA. As Entidades do Torneio não são 
responsáveis por possíveis alterações no cronograma ou cancelamento do Programa. Existe um limite de 1 
(um) prêmio por pessoa/endereço concedido. 
 
A concessão de cada Grande Prêmio está sujeita à aceitação aplicável do Grande vencedor do Prêmio de 
todas as condições necessárias dentro destas regras e à capacidade e concordância do referido Grande 
vencedor do Prêmio de conceder os direitos estabelecidos nestas regras e na Certidão. Um prêmio obtido 
por um menor de idade será concedido em nome do pai ou responsável legal do referido menor. A 
aceitação de um prêmio constitui permissão (exceto onde proibido) concedida à Patrocinadora para usar o 
nome, a aparência, a figura, a voz, informações biográficas, declarações e a Fan Art submetida de cada 
vencedor para publicidade, propaganda, comercialização, propósitos comerciais e promocionais com 
relação ao Torneio ou ao Programa em todas e quaisquer mídias e maneiras e por todos e quaisquer meios 
ora conhecidos ou posteriormente concebidos em perpetuidade mundialmente sem compensação ou 
limitação adicional de qualquer tipo, e sem a necessidade de obter qualquer consentimento adicional. 
 
Cada Grande Prêmio concedido conforme detalhado acima poderá ser rescindido subsequentemente pela 
Patrocinadora a qualquer momento, se a Patrocinadora determinar que um Grande vencedor do Prêmio 
que recebeu seu prêmio não atendeu às exigências de elegibilidade estabelecidas nestas regras ou não 
estava em conformidade com estas Regras. A Patrocinadora reserva-se o direito de desqualificar qualquer 
vencedor potencial do prêmio e/ou não conceder um prêmio a um vencedor, se for descoberto que esse 
vencedor foi acusado de (e com resolução final atualmente pendente) ou incriminado por qualquer ofensa 
criminal (crime ou contravenção) ou for considerado como tendo cometido qualquer ato que possa tender a 
trazer o vencedor do prêmio, a Patrocinadora, o Programa ou seu uso comercial, campanha promocional 
ou qualquer campanha publicitária da Patrocinadora, ou qualquer outra pessoa física ou jurídica em 
descrédito público, desacato, escândalo ou escárnio, ou que possa tender a refletir desfavoravelmente 
sobre a Patrocinadora, o Programa ou seu uso comercial ou campanha promocional, conforme 
determinado pela Patrocinadora a seu critério absoluto e exclusivo. Nenhuma transferência ou substituição 
de um prêmio (ou de componentes do prêmio) é permitida, exceto a critério exclusivo da Patrocinadora. 
Nenhum equivalente monetário para um Grande Prêmio é permitido que não aqueles contemplados no 
presente. Todos os impostos federais, estaduais, internacionais e/ou outros tributos, caso haja, são 
responsabilidade exclusiva dos vencedores. Vencedores que residam nos EUA poderão receber um 
Formulário IRS 1099 para o ano em que o prêmio seja concedido no valor do prêmio recebido. Prêmios não 
incluem impostos, ou qualquer outro item não especificamente descrito nestas regras, e todas as despesas 
para quaisquer dos precedentes constituem a responsabilidade exclusiva do vencedor do prêmio.   
 
Plataformas de Mídias Sociais. 
 
QUALQUER TENTATIVA POR QUALQUER PARTICIPANTE DE PARTICIPAR UTILIZANDO 
MÚLTIPLAS/DIFERENTES CONTAS NA PLATAFORMA DE MÍDIA SOCIAL RESPECTIVA, ENDEREÇOS 
DE E-MAIL, IDENTIDADES, REGISTROS E LOGINS, OU QUAISQUER OUTROS MÉTODOS 
CANCELARÃO AS PARTICIPAÇÕES DO PARTICIPANTE E O PARTICIPANTE PODERÁ SER 



 

DESQUALIFICADO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA PATROCINADORA. O uso de qualquer sistema 
automatizado para participar é proibido e resultará em desqualificação. A Patrocinadora não é responsável 
por Participações perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, ininteligíveis ou mal direcionadas, que serão 
desqualificadas. Em caso de disputa sobre quem submeteu uma Participação por Mídia Social, a 
Participação por Mídia Social será considerada submetida pelo detentor de conta autorizado do endereço 
de e-mail conectado à respectiva conta da Plataforma de Mídia Social da qual a Participação por Mídia 
Social foi enviada. “Detentor de conta autorizada” é definido como a pessoa física atribuída a um endereço 
de e-mail pelo provedor de acesso à Internet, provedor de serviço on-line ou outra organização (por 
exemplo, empresa, instituição educacional, etc.) responsável por atribuir endereços de e-mail para o 
domínio associado ao endereço de e-mail submetido. Não serão aceitas Participações geradas 
automaticamente. 
 
Todas as Participações devem cumprir com os respectivos Termos de Serviço e Regras da Plataforma de 
Mídia Social para a qual a Participação para Mídia Social foi feita. As informações submetidas via 
Plataforma de Mídia Social estarão sujeitas à Política de Privacidade da respectiva Plataforma de Mídia 
Social acessível no website e/ou aplicativo da Plataforma de Mídia Social. O uso, a coleta e o 
compartilhamento das informações da Participação por Mídia Social fornecidas por cada Participante como 
parte da Participação do participante ao Torneio serão sempre regidos por estas Regras.  
 
Para compreender como cada Plataforma de Mídia Social utiliza e mantém conteúdo e fotos de usuários, 
favor consultar a respectiva política de privacidade e os termos e condições da Plataforma. Favor observar: 
Este Torneio não é, de modo algum, patrocinado, endossado ou administrado por, ou associado às 
Plataformas de Mídias Sociais. O Twitter e o Instagram são marcas comerciais registradas, as quais são 
neste ato utilizadas somente para os propósitos de descrição do prêmio. Esse uso não tem a intenção de 
sugerir ou implicar o patrocínio, endosso ou a aprovação deste Torneio pelos proprietários das referidas 
marcas comerciais. 
 
 
Condições Gerais do Torneio; Direito da Patrocinadora de Modificar ou Suspender o Torneio ou 
Quaisquer Partes do Mesmo.  
 
Ao participar, cada Participante concorda em estar vinculado por estas (i) Regras e (ii) todas as Leis 
aplicáveis. A Fan Art submetida permanecerá como propriedade da Patrocinadora e não será devolvida. 
Todos os materiais gerados com relação à administração ou julgamento do Torneio (inclusive, sem 
limitação, folhas de pontuação e outros materiais de julgamento) serão considerados informações 
proprietárias e confidenciais únicas e exclusivas da Patrocinadora. A Fan Art do Grande vencedor do 
Prêmio (se publicada ou utilizada pela Patrocinadora), pode diferir dos materiais efetivamente submetidos 
pelo Grande vencedor do Prêmio aplicável devido a erros técnicos, problemas de compatibilidade, ou 
edição/modificação pela Patrocinadora, e a Patrocinadora não terá nenhuma responsabilidade com relação 
a isso. Qualquer Participante que a Patrocinadora considere estar: (i) adulterando a operação do Torneio 
por qualquer meio; (ii) atuando em violação às Regras ou quaisquer das Leis aplicáveis; ou (iii) atuando de 
maneira não desportiva ou difamatória, ou com a intenção de incomodar, abusar, ameaçar, assediar, 
prejudicar, enganar ou defraudar qualquer outro indivíduo ou entidade; será inelegível para obter ou 
beneficiar-se de um prêmio e a Patrocinadora procurará todos os recursos disponíveis a ela, inclusive, se 
apropriado, instauração de demandas apropriadas às autoridades legais. SE, POR QUALQUER RAZÃO, O 
TORNEIO OU QUAISQUER OUTRAS PARTES COMPONENTES DO TORNEIO, NÃO SEJAM CAPAZES 
DE FUNCIONAR COMO ORIGINALMENTE PREVISTO, A PATROCINADORA, A SEU CRITÉRIO 
ABSOLUTO E EXCLUSIVO, SUJEITA À APROVAÇÃO DA RÉGIE COM RESPEITO A RESIDENTES 
LEGAIS DE QUEBEC, RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER OU MODIFICAR O 
TORNEIO (INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER PARTES COMPONENTES DESTE, OU ESTAS 
REGRAS (NO TODO OU EM PARTE) E/OU QUAISQUER DOS PRÊMIOS A SEREM CONCEDIDOS NOS 
TERMOS DO PRESENTE) DE UM MODO QUE SEJA JUSTO E EQUITATIVO CONFORME 
DETERMINADO PELA PATROCINADORA, A SEU CRITÉRIO ABSOLUTO E EXCLUSIVO. As Entidades 
do Torneio não serão responsáveis perante o vencedor ou qualquer outra pessoa por não terem fornecido 
um prêmio ou qualquer parte dele, por qualquer caso fortuito, qualquer/quaisquer ação(ões), 
regulamento(s), ordem(ns) ou pedido(s) por qualquer entidade estatal ou paraestatal (independentemente 



 

de as ações, regulamentos, ordens ou solicitações provarem ser inválidos), falhas de equipamentos, atos 
terroristas, terremoto, guerra, incêndio, inundação, explosão, clima não usualmente abrupto, furacão, 
embargo, disputa trabalhista ou greve (legal ou ilegal), escassez de mão-de-obra ou material, interrupção 
de transporte de qualquer tipo, redução na velocidade da condução dos trabalhos, distúrbios civis, revolta, 
comoção ou qualquer outra causa além do controle da Patrocinadora (cada, um evento ou ocorrência de 
“Força Maior”). 
 
Concessão de Direitos.  
 
Ao participar do Torneio, cada Participante, com o consentimento de um pai ou responsável legal caso o 
Participante seja menor de idade, renuncia, por este ato, a todos os direitos morais na Fan Art do 
Participante (onde permitido por lei) e concede e concorda em conceder à Patrocinadora e suas afiliadas, e 
a seus respectivos sucessores, licenciados, cessionários e outros designados autorizados, direito e licença 
vitalícios, integralmente pagos, isentos de royalties, transferíveis, totalmente sublicenciáveis, mundiais, 
irrevogáveis e não exclusivos de reproduzir, transcodificar, editar, modificar, alterar, combinar com outros, 
criar obras derivativas de, transmitir, disseminar, distribuir, disponibilizar, exibir, realizar, publicar e explorar 
a(s) Fan Art(s) do Participante em qualquer mídia, maneira, tecnologia ou mecanismo de fornecimento de 
conteúdo ora conhecido ou posteriormente concebido para os seguintes propósitos: (A) com relação ao 
Torneio, sua administração, julgamento, promoção, propaganda ou publicidade, (B) com relação à 
promoção, propaganda, publicidade ou qualquer outra exploração do Programa (inclusive, sem limitação, 
sua liberação teatral e/ou para entretenimento residencial), e/ou quaisquer direitos subsidiários e auxiliares 
de qualquer natureza relativos ao Programa, (C) para fazer com que a(s) Fan Art(s) do Participante 
cumpra(m) com as exigências contratuais com talento e/ou outros artistas associados ao Programa, e/ou 
com qualquer estrutura regulamentar aplicável, censura ou exigências de classificações, e/ou com 
quaisquer sensibilidades nacionais, religiosas, políticas ou outras baseadas em comunidades, e/ou (D) 
conforme desejado de outro modo pela Patrocinadora, a seu critério absoluto, não com relação ao Torneio 
ou ao Programa, cada um dos precedentes sem a necessidade de obter novo consentimento ou efetuar 
quaisquer pagamentos. Cada Participante reconhece e concorda expressamente que, como a 
Patrocinadora retém o direito de utilizar a(s) Fan Art(s) vencedora(s) para divulgar e promover o Programa, 
a(s) Fan Art(s) vencedora(s) poderá(ão) estar sujeita(s) a determinadas mudanças, modificações e 
alterações feitas por ou em nome da Patrocinadora, inclusive pela adição de nomes, títulos e/ou outra 
informação, por dimensionamento, corte, edição, modificação ou alteração digital e/ou por quaisquer mudanças 
necessárias para conformidade com censura, e/ou sensibilidades nacionais, políticas e religiosas. Com relação 
a quaisquer mudanças, modificações e/ou outras alterações, cada Participante reconhece e concorda que 
nenhuma delas deverá ser considerada uma violação aos direitos morais de, ou prejudicial à honra ou 
reputação, desse Participante. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NÃO EXISTE GARANTIA DE QUE 
QUALQUER FAN ART PREMIADA SERÁ INCLUÍDA EM QUALQUER CAMPANHA COMERCIAL, DE 
PROPAGANDA OU PROMOCIONAL. Se o Participante for menor de idade, o consentimento prévio do pai 
ou responsável legal incluirá expressamente todas as cessões e concessões fornecidas nestas Regras. A 
Patrocinadora terá o direito – mas não a obrigação – de solicitar o consentimento e/ou a cessão expressos 
de direitos sobre a(s) Fan Art(s) do Participante de modo a participar e/ou obter o prêmio. 
 
ISENÇÕES E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE; ISENÇÃO DE GARANTIAS.  
 
OBSERVAÇÃO: ALGUMAS JURISDIÇÕES, INCLUSIVE A PROVÍNCIA DO QUEBEC, CANADÁ E O 
BRASIL, PODEM NÃO PERMITIR AS LIMITAÇÕES DE DETERMINADOS DIREITOS, DEMANDAS, 
GARANTIAS IMPLÍCITAS OU TIPOS DE DANOS. Caso estas leis sejam aplicáveis a você, algumas ou 
todas as limitações e renúncias a seguir podem não ser aplicáveis. Nesse caso, as limitações e renúncias 
serão aplicáveis ao máximo permitido por lei. 
 
AO PARTICIPAR DO TORNEIO, CADA PARTICIPANTE CONCORDA, NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA 
POR LEI: (I) EM ESTAR VINCULADO POR ESTAS REGRAS E TODAS AS LEIS APLICÁVEIS; (II) 
RENUNCIAR A QUAISQUER DIREITOS PARA REIVINDICAR AMBIGUIDADE COM RESPEITO A ESTAS 
REGRAS E QUAISQUER MATERIAIS PROMOCIONAIS RELACIONADOS COM O TORNEIO; E (III) 
RENUNCIAR A TODOS OS SEUS DIREITOS PARA INSTAURAR QUALQUER DEMANDA, AÇÃO OU 
PROCEDIMENTO CONTRA QUAISQUER DAS ENTIDADES DO TORNEIO. CADA PARTICIPANTE 



 

CONCORDA EM LIBERAR CADA UMA DAS ENTIDADES DO TORNEIO E CADA UM DE SEUS 
RESPECTIVOS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, REPRESENTANTES OU 
OUTROS DESIGNADOS AUTORIZADOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE (INCLUSIVE, SEM 
LIMITAÇÃO, RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PERDA DE PROPRIEDADE, DANO, LESÃO 
PESSOAL, LESÃO CORPORAL, MORTE, PREJUÍZO, DESPESA, ACIDENTE, ATRASO, 
INCONVENIÊNCIA OU IRREGULARIDADE) QUE VENHA A SURGIR COM RELAÇÃO A, CONFORME 
APLICÁVEL: (A) PARTICIPAÇÃO OU INCAPACIDADE DE PARTICIPAÇÃO PELO PARTICIPANTE NO 
TORNEIO; (B) CRITÉRIOS DE JULGAMENTO AMBÍGUOS; (C) ERROS TIPOGRÁFICOS NAS REGRAS 
OU QUAISQUER DOS MATERIAIS PROMOCIONAIS OFFLINE, ONLINE OU SEM FIO RELATIVOS AO 
TORNEIO; (D) ACEITAÇÃO OU POSSE, DEFEITOS EM, USO, MAU USO OU INCAPACIDADE DE USO 
DE QUALQUER PRÊMIO (OU QUALQUER COMPONENTE DO MESMO); (E) QUALQUER ALTERAÇÃO 
NOS PRÊMIOS PERMITIDA NOS TERMOS DO PRESENTE OU DEVIDO A MOTIVOS ALÉM DO 
CONTROLE DE QUAISQUER DAS ENTIDADES DO TORNEIO; (F) ERRO HUMANO; (G) TRANSCRIÇÃO 
INCORRETA OU IMPRECISA, RECIBO, TRANSMISSÃO, CODIFICAÇÃO, TRANSCODIFICAÇÃO OU 
COMPUTAÇÃO DE QUAISQUER MATERIAIS; (H) QUAISQUER DEFEITOS TÉCNICOS OU 
INDISPONIBILIDADE DE QUALQUER WEB SITE, APLICATIVO MÓVEL OU REDE, REDE DE TELEFONIA, 
SISTEMA ON-LINE DE COMPUTADOR, MECANISMO DE DADOS DE COMPUTADOR, EQUIPAMENTOS 
DE COMPUTADOR, SOFTWARE, INTERNET OU PROVEDOR DE SERVIÇO SEM FIO, SERVIÇO DE 
CORREIO, SERVIÇO DE CORREIO PRIVADO OU CORREIO UTILIZADO POR QUAISQUER DAS 
ENTIDADES DO TORNEIO OU POR UM PARTICIPANTE; (I) INTERRUPÇÃO OU INCAPACIDADE DE 
ACESSAR OU FAZER O UPLOAD PARA UMA PLATAFORMA DE MÍDIA SOCIAL OU QUAISQUER 
OUTROS WEB SITES PARTICIPANTES, QUAISQUER PÁGINAS NA WEB RELACIONADAS AO TORNEIO 
OU QUALQUER SERVIÇO ONLINE VIA INTERNET, OU SERVIÇO SEM FIO DEVIDO A COMPATIBILIDADE 
OU OUTROS PROBLEMAS DE HARDWARE OU SOFTWARE; (J) QUAISQUER TRANSMISSÕES DE 
DADOS PERDIDAS/ATRASADAS, OMISSÕES, INTERRUPÇÕES, DEFEITOS E/OU QUAISQUER OUTROS 
ERROS OU DEFEITOS; (K) QUALQUER ATO OU OMISSÃO ERRADO, NEGLIGENTE OU NÃO 
AUTORIZADO DA PARTE DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE OU INDIVÍDUO COM A INTENÇÃO 
DE ATUAR EM NOME DE QUAISQUER DESSES PARTICIPANTES, E/OU QUAISQUER DAS 
ENTIDADES DO TORNEIO E/OU QUAISQUER DE SEUS AGENTES, FUNCIONÁRIOS OU 
DESIGNADOS AUTORIZADOS; (L) QUALQUER ATO OU OMISSÃO ERRADO, NEGLIGENTE OU NÃO 
AUTORIZADO DA PARTE DE QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE NÃO FUNCIONÁRIO DE 
QUAISQUER DAS ENTIDADES DO TORNEIO; OU (M) QUALQUER OUTRA CAUSA, CONDIÇÃO OU 
EVENTO ALÉM DO CONTROLE DE QUALQUER UMA OU MAIS DAS ENTIDADES DO TORNEIO. OS 
VENCEDORES RECONHECEM, POR ESTE ATO, QUE AS ENTIDADES DO TORNEIO NÃO FIZERAM NEM 
SÃO DE MANEIRA ALGUMA RESPONSÁVEIS OU CULPADAS POR QUALQUER GARANTIA, 
DECLARAÇÃO OU GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE FATO OU EM LEI, RELATIVA A 
QUALQUER PRÊMIO OU COMPONENTE DESTE. PARA RESIDENTES DO REINO UNIDO: NADA NESTE 
CONTRATO DEVERÁ EXCLUIR OU, DE QUALQUER MODO, LIMITAR A RESPONSABILIDADE DAS 
ENTIDADES DO TORNEIO POR FRAUDE OU MORTE OU LESÃO PESSOAL CAUSADA POR SUA 
NEGLIGÊNCIA, OU POR QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE QUE NÃO POSSA SER EXCLUÍDA 
OU LIMITADA COMO CAUSA DE LEI. 
 
AO ADERIR AO TORNEIO, O PARTICIPANTE CONCORDA QUE, NA MEDIDA PERMITIDA PELA 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: (A) TODOS E QUAISQUER DEMANDAS, JULGAMENTOS E DECISÕES 
ESTARÃO LIMITADOS A CUSTOS REAIS DE TERCEIROS E ADICIONAIS INCORRIDOS (CASO HAJA) 
QUE NÃO EXCEDAM US$ 10,00 (DEZ DÓLARES), MAS EM NENHUM CASO OS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SERÃO CONCEDIDOS OU PASSÍVEIS DE RECUPERAÇÃO; E (B) EM NENHUMA 
CIRCUNSTÂNCIA QUALQUER PARTICIPANTE TERÁ PERMISSÃO PARA OBTER QUALQUER PRÊMIO 
DE, E O PARTICIPANTE CONSCIENTE E EXPRESSAMENTE RENUNCIA, POR ESTE ATO, A TODOS OS 
DIREITOS DE BUSCAR, DANOS PUNITIVOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, LUCROS 
CESSANTES E/OU QUAISQUER OUTROS DANOS, QUE NÃO DESPESAS ADICIONAIS REAIS QUE NÃO 
EXCEDAM US$ 10,00 (DEZ DÓLARES), E/OU QUAISQUER DIREITOS DE TER OS DANOS 
MULTIPLICADOS OU AUMENTADOS.  
 
Indenização.  
 



 

Cada Participante deverá indenizar, defender e manter isenta cada uma das Entidades do Torneio, o 
Instagram, Twitter, seus respectivos funcionários, agentes, executivos, diretores e acionistas (em conjunto, as 
“Partes Indenizadas”) de e contra todas e quaisquer demandas de terceiros, ações, causas de ação, 
processos, despesas e/ou responsabilidades resultantes ou decorrentes de ou com relação a: (i) exercício 
pela Patrocinadora e/ou quaisquer de suas afiliadas ou seus respectivos licenciados e/ou designados 
autorizados de quaisquer de seus direitos concedidos nos termos do presente, e/ou seu uso, conforme 
permitido aqui, da(s) Fan Art(s) do Participante; (ii) a participação no Torneio pelo Participante; (iii) a falha 
pelo Participante em cumprir com quaisquer ou mais das Regras ou quaisquer Leis aplicáveis; e/ou (iv) a 
submissão pelo Participante de sua(s) Fan Art(s) ou fotografia da Fan Art tirada por alguém que não o 
Participante sem o Participante ter obtido, da(s) pessoa(s) que tirar(em) a(s) foto(s) da(s) Fan Art(s), permissão 
para utilizar a(s) referida(s) Fan Art(s) com relação ao Torneio conforme estabelecido neste instrumento e para 
conceder à Patrocinadora, suas afiliadas e seus licenciados e designados autorizados o direito de utilizar a(s) 
Fan Art(s) e/ou fotografia conforme estabelecido na seção de Concessão de Direitos das Regras.  
 
ARBITRAGEM (NÃO APLICÁVEL A RESIDENTES DO QUEBEC OU REINO UNIDO). 
 
AO SUBMETER UMA PARTICIPAÇÃO, OS PARTICIPANTES CONCORDAM QUE QUALQUER DISPUTA 
OU DEMANDA EM DECORRÊNCIA DE OU RELATIVA A ESTAS REGRAS, SUA EXECUÇÃO, 
CAPACIDADE ARBITRAL OU INTERPRETAÇÃO, OU EM DECORRÊNCIA DE OU RELATIVA A 
QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO PARTICIPANTE NESTE TORNEIO) DEVERÁ, AO MÁXIMO 
PERMITIDO POR LEI, SER SUBMETIDA A ARBITRAGEM FINAL E VINCULATIVA, A SER REALIZADA 
EM LOS ANGELES, CALIFÓRNIA, PERANTE ÚNICO ÁRBITRO, DE ACORDO COM O CÓDIGO DA 
CALIFÓRNIA DE PROCESSO CIVIL §§ 1280 ET SEQ. O ÁRBITRO DEVERÁ SER SELECIONADO POR 
ACORDO MÚTUO DAS PARTES OU, SE AS PARTES NÃO CHEGAREM A UM ACORDO, PELA 
SELEÇÃO DE ÁRBITRO DE UMA LISTA DE ÁRBITROS FORNECIDA POR JAMS (SERVIÇOS DE 
ARBITRAGEM JUDICIAL E MEDIAÇÃO). SE AS PARTES AINDA NÃO CHEGAREM A UM ACORDO 
SOBRE UM ÁRBITRO, O ÁRBITRO DEVERÁ SER NOMEADO POR JAMS. A ARBITRAGEM SERÁ UM 
PROCESSO CONFIDENCIAL, FECHADO AO PÚBLICO GERAL. O ÁRBITRO DEVERÁ EMITIR 
PARECER ESCRITO INFORMANDO AS DESCOBERTAS E CONCLUSÕES ESSENCIAIS NAS QUAIS A 
DECISÃO DO ÁRBITRO FOI BASEADA. AS PARTES COMPARTILHARÃO IGUALMENTE O 
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ÁRBITRO E DAS DESPESAS DE ARBITRAGEM E QUAISQUER 
OUTROS CUSTOS EXCLUSIVOS PARA A AUDIÊNCIA DA ARBITRAGEM (RECONHECENDO QUE 
CADA LADO ARCA COM SUAS PRÓPRIAS DESPESAS DE TESTEMUNHO, DEFESA, ESPECIALISTA E 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTRAS DESPESAS NA MESMA MEDIDA COMO SE O ASSUNTO 
ESTIVESSE SENDO OUVIDO JUDICIALMENTE). NÃO OBSTANTE O PRECEDENTE, O ÁRBITRO 
PODERÁ EXIGIR QUE ESSAS TAXAS SEJAM ARCADAS DE OUTRA MANEIRA QUE O ÁRBITRO 
DETERMINE NECESSÁRIA PARA QUE ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM SEJA EXEQUÍVEL 
SEGUNDO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.  
  
Lei Regente (Não aplicável a residentes do Quebec). 
 
As leis internas substantivas (distintas das normas de seleção de lei) do Estado da Califórnia e dos Estados 
Unidos da América aplicáveis a contratos elaborados e executados totalmente na Califórnia deverão reger a 
validade e a interpretação destas Regras e todas as outras causas de ação (em contrato ou civilmente) em 
decorrência de ou com relação ao Torneio ou a estas Regras.  
 
Somente para Residentes Legais do Quebec. 
 
Qualquer disputa relativa à organização de torneio promocional poderá ser submetida à Régie des alcools, des 
courses et des jeux para uma determinação. Qualquer disputa relativa à concessão de um prêmio poderá ser 
submetida à Régie somente para o propósito de auxiliar as partes a chegarem a uma resolução. 
 
Ausência de Procedimento Cautelar.  
 
CADA PARTICIPANTE COMPREENDE E CONCORDA QUE, AO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, NÃO 
DEVERÁ TER QUALQUER DIREITO DE FRUSTRAR OU RESTRINGIR O DESENVOLVIMENTO, A 



 

PRODUÇÃO, PROPAGANDA, PROMOÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DO TORNEIO OU DO 
PROGRAMA, OU DE QUALQUER OUTRO PROGRAMA TELEVISIVO, PRODUÇÃO OU PROJETO DA 
PATROCINADORA OU DE QUAISQUER DE SUAS AFILIADAS. 
 
Lista de Regras/Vencedores.  
 
Para cópia destas Regras ou da Lista de Vencedores, envie um envelope autoendereçado e carimbado 
para: TORNEIO DE FAN ART DE “OS CAÇADORES DE TROLLS” – Regras <OU> Lista de Vencedores 
(favor especificar qual), c/o West Coast Marketing, Caixa Postal 56436, Sherman Oaks, CA 91413. Todas 
as solicitações devem ser recebidas até 31 de julho de 2017. As Regras serão disponibilizadas em 
http://www.dreamworkstv.com/dreamworks-TROLLHUNTERS/dreamworks-TROLLHUNTERS-fan-art-
contest-rules.pdf ao longo do Período do Torneio.  
 
Administrador.  
 
West Coast Marketing, uma divisão de The Susquehanna Hat Company, 22287 Mulholland Highway, #396, 
Calabasas, CA 91302. O Administrador não é fornecedor ou fiador de qualquer prêmio. 
 
Patrocinadora.  
 
DreamWorks Animação LLC, 1000 Flower Street, Glendale, CA 91201.  
 
Disposições Diversas.  
 
A invalidade ou inexequibilidade de qualquer disposição destas Regras Oficiais ou da Certidão não afetará 
a validade ou exequibilidade de qualquer outra disposição. Caso qualquer disposição das Regras Oficiais 
ou da Certidão seja determinada como inválida ou inexequível ou ilegal, as outras disposições 
permanecerão vigentes e serão interpretadas de acordo com seus termos como se a disposição inválida ou 
ilegal não estivesse contida neste instrumento. Falha pela Patrocinadora em executar qualquer termo 
destas Regras Oficiais não constituirá renúncia àquela disposição. Os Participantes concordam em 
renunciar a quaisquer direitos de reivindicar a ambiguidade destas Regras Oficiais. Títulos são unicamente 
para conveniência de consulta e não serão considerados como afetando de qualquer maneira o significado 
ou a intenção dos documentos ou de qualquer disposição deste instrumento. Em caso de discrepância ou 
inconsistência entre divulgações ou outras declarações contidas em quaisquer materiais relacionados ao 
Torneio, política de privacidade ou termos de uso em qualquer website, Plataforma de Mídia Social ou 
aplicação e/ou os termos e condições das Regras Oficiais, as Regras Oficiais prevalecerão, serão as 
regentes e controlarão e a discrepância será resolvida a critério exclusivo e absoluto da Patrocinadora. As 
Participações não serão reconhecidas ou devolvidas e não será mantida correspondência com ou 
celebrada exceto com o(s) Participante(s) selecionado(s). Vencer um prêmio depende do cumprimento com 
todas as condições estabelecidas neste instrumento. Caso um vencedor forneça quaisquer declarações 
falsas em qualquer documento mencionado acima, este poderá ter de devolver imediatamente à 
Patrocinadora seu prêmio, ou o valor em dinheiro do mesmo. 
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