Gaming Arena, patrocinado pela Intel

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME nº 03.010389/2020
A GAMING ARENA É UM EVENTO VIRTUAL PATROCINADO PELA INTEL, QUE SERÁ REALIZADO DE 3 A 5 DE DEZEMBRO
DE 2020. ALÉM DA POSSIBILIDADE DE ASSISTIR DIFERENTES SESSÕES NA PÁGINA DO EVENTO, OS PARTICIPANTES
PODERÃO PARTICIPAR DE CONCURSOS E GANHAR PRÊMIOS. TODAS AS POSSIBILIDADES DE GANHAR PRÊMIOS ESTÃO
LISTADAS ABAIXO.

KITS DE BOAS-VINDAS:
TERMOS E CONDIÇÕES
O Patrocinador está oferecendo aos participantes a oportunidade de ganhar um dos 100 kits de boas-vindas
compostos por uma mochila com uma (1) camiseta, uma (1) máscara de pano, um (1) snack Honey Stinger, e uma (1)
bebida em pó Liquid IV, (a "Promoção"). Leia abaixo os Termos e Condições em relação à Promoção e mantenha uma
cópia para suas informações. Ao entrar na Promoção você será considerado como tendo aceitado estes Termos e
Condições.
1. PATROCINADOR
Intel®  Semicondutores do Brasil Ltda - Av. Dr. Chucri Zaidan, 940, 10º andar - Vila Cordeiro, São Paulo - SP,

04583-110, Brasil

2. ELEGIBILIDADE
Não é necessário comprar para participar ou ganhar esta Promoção. A promoção é aberta a residentes no Brasil,
com idade igual ou superior a 18 anos, excluindo funcionários do Patrocinador, agentes associados, ou qualquer
pessoa profissionalmente ligada à  Promoção  e suas famílias imediatas (cônjuge, pai, filho, irmão, avó e/ou
"passo" da família que vive no mesmo domicílio). É necessário acesso à internet.
3. A Promoção está sujeita a todas as leis, regulamentos e decretos nacionais, federais, estaduais, provinciais,
territoriais, municipais e municipais aplicáveis.
4. Não é necessário comprar para participar. Acesso à internet necessário para entrar.
5. A PROMOÇÃO
5.1. Abre às 1h horário de Brasília (Brasil) no dia 13 de novembro de 2020 e fecha às 18h (horário de Brasília) em
2 de dezembro de 2020, inclusive (o " Período de Inscrição de Eventos").
5.2. Há 100 Kits de Boas-Vindas disponíveis para serem vencidos pelos primeiros 100 participantes para se
inscreverem na PROMOÇÃO. Valor unitário de R$ 158,00.
6. COMO ENTRAR
6.1 Os participantes devem se inscrever com seu nome completo, endereço de e-mail e país de residência em um
dos seguintes sites:
●

Participantes brasileiros se inscrevem na I ntel Gaming Arena pelo site:
Game.intel.com/static/giveaways/gamingarena/br

6.2 Um participante pode entrar na Promoção no máximo uma vez; para evitar dúvidas, apenas uma inscrição
será aceita por participante. Qualquer participante que usar várias contas de e-mail ou múltiplas identidades
para acessar a Promoção será desclassificado e qualquer prêmio será anulado. As inscrições que não
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cumprirem integralmente estes Termos e Condições serão desclassificadas.
6.3 Os participantes devem ter acesso à internet para participar da Promoção. O participante é lembrado para
obter a permissão do proprietário antes de usar um computador, dispositivo e/ou acesso à internet que não
seja de propriedade ou pago pelo participante para entrar na Promoção. O Patrocinador não será
responsável por qualquer conexão de internet ou celular ou outras taxas incorridas na entrada da Promoção.
6.4 O comprovante de envio não será aceito como comprovante de entrega ou recebimento de entrada. Não
serão aceitas entradas incompletas, ilegais, mal direcionadas ou recebidas fora do Período de Promoção do
Prêmio e você não será inscrito na Promoção.
7

SELEÇÃO DE VENCEDORES
7.1 Os primeiros 100 participantes a se inscreverem na Intel Gaming Arena, receberão o prêmio.
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O PRÊMIO
8.1 O prêmio é um kit de boas-vindas composto por uma (1) mochila-saco com uma (1) camiseta, uma (1)
máscara de pano, um (1) snack Honey Stinger, e uma (1) bebida em pó Liquid IV.
8.2 O prêmio é intransferível e não pode ser resgatado em dinheiro ou qualquer outro prêmio.
8.3 O valor do prêmio indicado é o valor máximo. Se o valor comercial ou de um prêmio difere desse valor
máximo, não haverá compensação adicional pela diferença para os vencedores.
8.4 O prêmio está sujeito à disponibilidade. O Patrocinador reserva-se o direito de substituir o prêmio por um
prêmio alternativo de valor igual ou superior no caso improvável de que o prêmio original oferecido não seja
mais disponível.

9. NOTIFICAÇÃO DOS VENCEDORES
9.1 O vencedor será notificado por e-mail no prazo de 30 dias após a entrega do prêmio e será obrigado a enviar
ao Patrocinador seus dados (número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal) e se solicitado o
comprovante de elegibilidade. Se o Patrocinador não receber uma resposta com todas as informações
necessárias (incluindo, se solicitado, comprovante de elegibilidade) dentro deste prazo, apesar de múltiplas
tentativas de contato, o Patrocinador reserva-se o direito de cancelar o direito ao prêmio.
9.2 Os prêmios serão enviados aos vencedores no prazo de 30 dias após o recebimento das informações
descritas nesta seção.
9.3 Covid-19: O Patrocinador não será responsável de forma alguma por sua incapacidade de cumprir os prazos
de cumprimento do prêmio no caso de quaisquer bloqueios nacionais ou locais, ou quaisquer circunstâncias
resultantes do Covid-19, que afetam a cadeia de fornecimento de prêmios. Caso o Covid-19 afete a
capacidade de cumprir esses prazos, o Patrocinador cumprirá suas obrigações assim que for razoavelmente
possível.
9.4 O vencedor concorda em participar e cooperar plenamente com publicidade razoável em relação à Promoção
e ao uso do Patrocinador do nome, fotografia e quaisquer comentários em tal publicidade sem direito a
qualquer taxa ou royalty.
10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
a. O Patrocinador e suas empresas afiliadas, juntamente com seus respectivos funcionários, diretores,
diretores, agentes e representantes, não serão, em nenhuma circunstância, responsáveis por compensar
o vencedor ou aceitar qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano, lesão ou morte do
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participante ocorrido sob ou em conexão com estes Termos e Condições e a Promoção (inclusive sem
limitação da aceitação ou uso do prêmio pelo vencedor). No entanto, nada nestes Termos e Condições
limitará de forma alguma a responsabilidade da Intel por morte ou lesão participante causada por sua
negligência ou por qualquer outro assunto em que a responsabilidade não possa ser excluída ou limitada
por lei. Seus direitos estatutários não são afetados.
11. PROTEÇÃO DE DADOS
a. Os dados dos participantes fornecidos durante esta Promoção serão processados de acordo com estes
Termos e Condições e a Política de Privacidade da Intel e poderão ser repassados a fornecedores
terceirizados para cumprimento e entrega dos prêmios. Política de Privacidade da Intel:
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/privacy/intel-privacy-notice.html
b. Sujeito ao parágrafo 3.a. e sem prejuízo das obrigações de proteção de dados do Patrocinador sob a lei
pertinente, o Patrocinador disponibilizará mediante o recebimento de uma solicitação por escrito para
https://game.info.intel.com/winner-request-page os nomes dos vencedores e do país no prazo de 3
(três) meses a partir da data de encerramento da Promoção, mas nenhuma outra informação sobre os
vencedores será disponibilizada.
12. Geral
a. A decisão do Patrocinador em todas as questões relativas à Promoção é final e legalmente vinculante e
nenhuma correspondência será inscrita.
b. Quaisquer instruções fornecidas no início da Promoção farão parte dos Termos e Condições. No caso de
qualquer conflito ou inconsistência com qualquer comunicação (incluindo publicidade ou materiais
promocionais), estes Termos e Condições devem prevalecer.
c.

O Patrocinador reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de eliminar ou desqualificar quaisquer
inscrições ou Participantes que considere como sendo violados estes Termos e Condições ou o espírito
da Promoção. Todos os Participantes que tentarem contornar o processo de entrada ou instruções por
qualquer método, serão desclassificados e qualquer prêmio será anulado.

d. O Patrocinador reserva-se o direito de anular, cancelar, alterar, retirar, encerrar ou suspender (em cada
caso temporariamente ou permanentemente) a Promoção com ou sem aviso prévio em caso de
quaisquer circunstâncias imprevistas ou razões técnicas fora de seu controle razoável, sem qualquer
responsabilidade a qualquer Participante ou terceiros.
e. O Patrocinador não será responsável por qualquer descumprimento de suas obrigações relativas a esta
Promoção quando a falha for causada por algo fora de seu controle razoável. Tais circunstâncias incluem,
mas não se limitarão a, condições climáticas, problemas mecânicos, desvio de aeronaves ou outros
incidentes operacionais, incêndio, inundação, furacão, greve, disputa industrial, guerra, hostilidades,
agitação política, tumultos, comoção civil, acidentes inevitáveis, legislação supervenitiva ou qualquer
outra circunstância que equivale a força maior.
f.

O Patrocinador não se responsabiliza por entradas atrasadas, incompletas ou perdidas por razões
técnicas ou não. O Patrocinador ainda não se responsabiliza por erros no sistema ou outros problemas
que possam resultar em interrupção de notificações ou prêmios de vencedores. O Patrocinador ou suas
agências não serão responsáveis pela não inclusão das inscrições, incluindo qualquer falha que esteja sob
o controle do Patrocinador ou de suas agências.

g. Esta Promoção pode ser promovida em vários sites de mídia, sites de comunicação social e
comunicações de e-mail, mas há apenas uma premiação.
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h. É responsabilidade do participante fornecer seus dados corretos e atualizados ao entrar na Promoção
e/ou confirmar a aceitação de qualquer prêmio para que seu prêmio seja processado. O Patrocinador
não se responsabiliza pelos Participantes ou pelo vencedor, deixando de fornecer informações precisas
que afetem qualquer aceitação e/ou entrega de qualquer prêmio.
i.

Sem entradas de terceiros ou em massa. As inscrições por terceiros, grupos de consumidores ou
sindicatos, entradas por macros ou outros meios e entradas automatizadas que não satisfaçam os
requisitos destes termos e condições na íntegra serão desclassificadas. Se ficar evidente que um
participante ou um domicílio está usando qualquer meio para contornar essa condição, como, e sem
limitação, falsificar dados fraudulentamente; usando vários endereços de e-mail; usando vários
endereços postais; agindo de forma fraudulenta ou desonesta na opinião do Patrocinador; usando
identidades diferentes das suas; criar identidades falsas ou usar quaisquer outros meios automatizados,
eletrônicos, mecânicos ou manuais, a fim de aumentar as entradas desse participante ou de uma casa ou
agir de outra forma em violação desses termos, esses participantes serão desqualificados, e qualquer
direito ao prêmio será anulado.

j.

Se surgir um passivo fiscal, então será responsabilidade do vencedor notificar o departamento fiscal
relevante de seu próprio governo. A Intel Corporation e suas subsidiárias não assumem qualquer
responsabilidade pela tributação ou por quaisquer outros custos incorridos em relação aos prêmios
recebidos nesta Promoção.

k.

Se qualquer disposição ou provisão parcial destes Termos e Condições for ou se tornar inválida, ilegal ou
inexequível, será considerada modificada na medida mínima necessária para torná-la válida, legal e
exequível. Se tal modificação não for possível, a disposição ou provisão parcial relevantes serão
consideradas excluídas. Qualquer modificação ou exclusão de uma disposição ou provisão parcial sob
este parágrafo não afetará a validade e a aplicabilidade do restante destes Termos e Condições.

l.

A aplicação e interpretação da Promoção e estes termos e condições serão regidos pelas leis do BRASIL e
dos Participantes à Promoção submetidas à jurisdição exclusiva ao tribunal.

m. Para dúvidas sobre a Promoção entre em contato com a Intel na página do evento, Twitter ou Instagram
(@Intel).

A Intel e o logotipo da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e em outros países.
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