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REGULAMENTO DO CONCURSO “The Stunning Awards” (o "Regulamento") 
 

● NÃO PRECISA COMPRAR NADA. COMPRAR NÃO VAI AUMENTAR SUA CHANCE DE VENCER.  

● ESTA PROMOÇÃO NÃO É DE FORMA ALGUMA PATROCINADA, ENDOSSADA OU 

ADMINISTRADA POR, OU ASSOCIADA A QUALQUER PLATAFORMA DE REDE SOCIAL 

(INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O FACEBOOK OU O TWITTER).  

● ESTE CONCURSO É BASEADO APENAS NA HABILIDADE. 

  
Importante: Leia este regulamento antes de se inscrever neste Concurso. Ao participar deste Concurso, você 

concorda em respeitar este Regulamento. 

1. PATROCINADOR 

O Concurso é patrocinado e realizado pela Wix.com Ltd. (juntamente com suas empresas afiliadas em 

todo o mundo - "Wix" ou “Patrocinador”), sediada em 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, Israel. Este 

Concurso não é de forma alguma patrocinado, endossado ou administrado por ou associado com o Twitter, 

Facebook, Instagram ou qualquer outra plataforma de mídia social. 
 

2. ELEGIBILIDADE 

O Concurso “ The Stunning Awards”  Wix (o “Concurso”) é aberto apenas a pessoas (“Participante(s)”), 

que (i) sejam residentes legais e estejam fisicamente localizadas e residindo em uma jurisdição onde este 

tipo de concurso seja permitido, (ii) tenham atingido a maioridade em sua jurisdição de residência na data 

da inscrição e (iii) possuam um site ativo criado na plataforma Wix  que tenha sido publicado e esteja 

em conformidade com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso da Wix (o “Site Wix”). 

Funcionários do Patrocinador e de sua matriz, de suas afiliadas, subsidiárias, agências de publicidade e 

promoção, distribuidores e outros fornecedores de prêmios, conselheiros, diretores, e cada um de seus 

familiares próximos e/ou pessoas que morem no mesmo domicílio de cada um dos supramencionados não 

são elegíveis para participar do Concurso. Esta disposição será nula onde proibida por lei.  

3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As Inscrições podem ser enviadas a partir de 00h00min, EST (Horário padrão na costa leste dos EUA) do 

dia 8 de março de 2017, até às 00h00min EST do dia 16 de março de 2017 (o "Período de Inscrição").  

4. COMO PARTICIPAR 

4.1. Este Regulamento do Concurso estará disponível na página oficial do Concurso “Wix Stunning 

Awards”, que pode ser encontrado aqui: http://www.wix.com/stunningawards/main-pt (o "Site do 

Concurso").  

4.2. O objetivo do Concurso é determinar o Site Wix mais criativo, original e estonteante (conforme 

definido abaixo) de acordo com os critérios de julgamento especificados na Seção 5.2 abaixo.  

4.3. Para participar do Concurso, você deve acessar o Site do Concurso e fazer o seguinte:  

a) Faça login na sua plataforma Wix e selecione o Site Wix que você deseja enviar para o 

Concurso. Se o Site Wix selecionado ainda não tiver sido publicado, você deverá publicá-

lo para se inscrever no Concurso;  

  

http://www.wix.com/
http://www.wix.com/about/privacy
http://www.wix.com/about/terms-of-use
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b) Preencha o formulário de inscrição disponibilizado no Site do Concurso, inserindo os 

seguintes dados: (i) nome completo; (ii) e-mail; (iii) país de residência; e qualquer outro 

dado que possa ser solicitado pelo Patrocinador no processo de inscrição (o “Formulário 

de Inscrição”).  

 
c) Para completar sua inscrição, é necessário aceitar este Regulamento e pressionar o botão 

“Submit” (Enviar) para enviar sua inscrição. 

  
4.4. Após completar e enviar com sucesso uma inscrição em conformidade com os requisitos 

supramencionados e este Regulamento, será considerado que você enviou uma inscrição para o 

concurso ("Inscrição" ou "Inscrições"). O Patrocinador não é obrigado a avisar um participante 

sobre uma inscrição incompleta ou incorreta. Um comprovante de envio de uma Inscrição não 

será considerado prova de recebimento pelo Patrocinador.  

4.5. Todas as Inscrições devem ser enviadas e recebidas pelo Patrocinador dentro do Período de 

Inscrição e respeitar todos os demais requisitos estabelecidos neste Regulamento.  

4.6. Será considerado que as Inscrições foram realizadas pelo titular autorizado do Site Wix que enviar 

a Inscrição, na data da Inscrição. Em caso de litígio, poderá ser solicitado que o potencial 

vencedor forneça comprovação de que é o titular autorizado da conta do Site Wix identificada. 

Após o envio de uma Inscrição por um Participante mediante clique no botão "Enviar", os dados 

pessoais apresentados no formulário de Inscrição não podem ser alterados. No entanto, o 

Participante poderá atualizar seu Site Wix durante todo o Período de Inscrição. 

4.7. Durante o Período de Inscrição, o Patrocinador poderá criar uma galeria pública, disponível em 

http://www.wix.com/stunningawards/main/gallery (a "Galeria"), formada por capturas da tela 

inicial dos Sites Wix dos Participantes, eleitos conforme detalhado na Seção 5.1 abaixo. A Galeria 

será estruturada de acordo com o critério exclusivo do Patrocinador e incluirá capturas de tela da 

página inicial dos Participantes que o Patrocinador selecionar para serem incluídos na Galeria. A 

Galeria exibirá (i) o nome completo do proprietário do Site Wix (conforme especificado no 

Formulário de Inscrição), (ii) um link para o Site Wix desse Participante, (iii) a mini-imagem da 

captura da tela inicial, (iv) texto geral apresentando cada um dos documentos de apresentação do 

Site Wix e (v) qualquer outro componente que o Patrocinador considere adequado. Nada neste 

instrumento ou qualquer ação do Patrocinador constituirá uma obrigação ou compromisso de 

incluir qualquer Site Wix na Galeria. Os Sites Wix eleitos para serem apresentados na Galeria 

poderão ser apresentados na mesma durante todo o Concurso ou por um período mais curto ou 

mais longo, a exclusivo critério da Wix. 

4.8. Todos os Sites Wix selecionados pelo Patrocinador para serem apresentados na Galeria receberão 

o selo "Eleito Estonteante 2017 pela Wix" (o "Selo") a ser anexado à página inicial deste Site 

Wix, tudo de acordo com as Seções 5.1 e 5.3 abaixo. A Galeria ficará aberta à visualização do 

público.  

4.9. Cada participante poderá enviar apenas 01 (uma) Inscrição por cada Site Wix de que seja titular.  

4.10. As Inscrições não devem incluir conteúdo que: (i) seja sexualmente explícito, violento ou 

depreciativo a qualquer grupo étnico, racial, sexual, religioso, profissional ou etário; profano ou 

pornográfico; (ii) promova álcool, drogas ilícitas, tabaco, armas de fogo/armas de qualquer tipo 

(ou o uso de qualquer um dos itens supramencionados) ou uma agenda política específica; (iii) 

seja obsceno ou ofensivo; (iv) seja difamatório, deturpador ou que contenha comentários 

depreciativos sobre outras pessoas ou empresas; (v) contenha marcas registradas, logotipos ou 
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apresentações comerciais (como embalagem característica ou exteriores/interiores de edifícios) 

pertencentes a terceiros, sem licença ou consentimento apropriado; (vi) viole os direitos de 

qualquer outra pessoa ou entidade mediante uso de seus nomes ou imagens, ou que apresente ou 

faça referência a qualquer pessoa reconhecível, sem o consentimento esclarecido dessa pessoa; 

(vii) viole materiais com direitos autorais pertencentes a terceiros (incluindo fotografias, 

esculturas, pinturas e outras obras gráficas ou imagens publicadas em sites, televisão, filmes ou 

outros meios de comunicação); e/ou (viii) viole qualquer lei ou quaisquer termos legais aplicáveis 

a tal Inscrição, incluindo os termos de uso de qualquer plataforma de mídia social na qual o 

Participante escolha compartilhar seu Site Wix.  

4.11. Não é necessário “curtir” ou seguir a Wix em qualquer plataforma de rede social ou encomendar 

qualquer compra com a Wix ou pagar qualquer taxa para participar do Concurso ou ser elegível 

para um Prêmio, e quaisquer tais ações não aumentarão ou melhorarão suas chances de vencer. 

4.12. O Patrocinador poderá realizar várias campanhas, concursos, sorteios ou outras promoções ao 

mesmo tempo. Uma Inscrição em 01 (uma) promoção não constitui inscrição em qualquer outra.

  

4.13. O Patrocinador se reserva o direito de alterar este Regulamento a qualquer momento. 

4.14. O PATROCINADOR SE RESERVA O DIREITO DE DESQUALIFICAR DO CONCURSO 

QUALQUER INSCRIÇÃO QUE DESRESPEITE ESTE REGULAMENTO, OU POR 

QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE O PATROCINADOR CONSIDERE ADEQUADO, 

CONFORME EXCLUSIVO E ABSOLUTO CRITÉRIO DO PATROCINADOR.  

5. DETERMINAÇÃO DE VENCEDORES 

5.1. O Concurso terá três (3) vencedores (os "Vencedores") que receberão o prêmio estabelecido na 

Seção 6.1 abaixo e serão eleitos da seguinte forma: (a) um painel de juízes formado por 

funcionários e/ou representantes mais novos do Patrocinador selecionará uma lista de 

semifinalistas a partir de todas as Inscrições (a "Lista Estonteante"). Os Participantes incluídos 

na Lista Estonteante receberão um Selo e serão apresentados na Galeria; e (b) um painel de juízes 

formado por funcionários e/ou representantes mais antigos do Patrocinador selecionará 03 (três) 

Vencedores a partir da Lista Estonteante preparada pelos juízes mais novos.  

5.2. Para efeitos de escolha dos Vencedores, as inscrições serão julgadas com base na Estonteância 

do Site Wix (ou seja, a estrutura, design e layout) (34%), a originalidade do Site Wix (33%), a 

criatividade do Site Wix (33%) e conforme determinado pelos respectivos juízes a seu exclusivo 

critério. 

5.3. A partir das 00h00min EST do dia 09 de março de 2017, o painel de juízes mais novos avaliará 

as Inscrições recebidas e selecionará a Lista Estonteante. Entre as 00h00min EST de 16 de março 

de 2017 e 00h00min EST de 22 de março de 2017, o painel de juízes mais antigos analisará as 

Inscrições recebidas dentro do Período de Inscrição e selecionará a Lista Estonteante e os 

Vencedores, respectivamente, conforme descrito nas Seções 5.1 e 5.2 acima (o "Período do 

Julgamento"). Cada participante selecionado para a Lista Estonteante receberá, durante o 

Período do Julgamento, um e-mail anunciando sua inclusão na Lista Estonteante e na Galeria, 

com instruções sobre como adicionar o Selo à página inicial do Site Wix deste Participante. Para 

evitar dúvidas, o Patrocinador não pode garantir, durante o Período de Julgamento, a data exata 

de avaliação de cada Inscrição; portanto, qualquer modificação feita por um Participante ao seu 

Site Wix após a inscrição, mas após a avaliação pelos juízes, não será avaliada.  
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5.4. O Patrocinador se reserva o direito de emitir menos Prêmios ou abster-se de emitir qualquer 

Prêmio, caso as Inscrições válidas sejam em número insuficiente para atender os critérios ou 

cumprir este Regulamento, ou senão a exclusivo critério do Patrocinador. O Patrocinador também 

se reserva o direito de conceder mais Prêmios, por exemplo, em casos de empates.  

6. PRÊMIOS  

6.1. O Patrocinador atribuirá a cada um dos Vencedores uma estonteante experiência de viagem à 

escolha deste Vencedor, dentre as opções abaixo, limitadas às somas detalhadas abaixo, tudo 

sujeito aos termos aqui contidos: 

6.1.1. Experiência urbana: Voos de ida e volta para o Vencedor e um 

amigo deste Vencedor (à escolha do Vencedor) para a cidade de Nova York (ou uma cidade 

equivalente): até USD $2.000 no total de 4 dias, alojamento por 3 noites em um hotel cinco estrelas 

(um café da manhã incluído), um quarto para 02 (duas) pessoas: até USD $ 4.500; jantar e vinho 

para 02 (dois) em um restaurante de primeira linha: até USD $ 1.200 no total; voucher para o 

Vencedor para uso em uma loja de departamento de luxo (ou equivalente): até USD $ 5.000 no total; 

diárias para toda a experiência: até USD $ 2.000. ARV Total da Experiência Urbana: até USD $ 

14.700.  
6.1.2. Experiência de Resort: Voos de ida e volta para o Vencedor e 

um amigo deste Vencedor (à escolha do Vencedor) para as Maldivas (ou para um resort 

equivalente): até USD $ 2.000 no total; 4 dias, alojamento por 3 noites em um resort cinco estrelas, 

um quarto para 02 (duas) pessoas: até USD $ 9.000; jantar em um restaurante de primeira linha: até 

USD $ 1.000 no total; voucher para o vencedor para uso em um spa: até USD $ 1.000; diárias para 

toda a experiência: até USD $ 2.000. ARV Total da Experiência de Resort: até USD $ 15.000; 

ou  

6.1.3. Experiência de Aventura: Voos de ida e volta para o Vencedor 

e um amigo desse Vencedor (à escolha do vencedor) para a Finlândia (ou uma aventura equivalente): 

até USD $ 2.000 no total; 4 dias, 3 noites de alojamento em um resort ou hotel natural (incluindo 

uma refeição), um quarto para 02 (duas) pessoas: até USD $ 1.600; voucher para o vencedor para 

prática de esqui ou snowboard em um resort de esqui, incluindo aluguel de equipamentos e aula: até 

USD $ 900; diárias para toda a experiência: até USD $ 2.000. ARV Total da Experiência de 

Aventura: até USD $ 6.500.  
(Cada um, um "Prêmio", e coletivamente, os "Prêmios") 

6.2. O Patrocinador se reserva o direito de criar um vídeo dos bastidores com a experiência do 

Vencedor durante o Prêmio selecionado (o "Documentário"). 

6.3. Os Prêmios são concedidos pelo Patrocinador, de acordo com a escolha do Vencedor e a critério 

do Patrocinador. Os Vencedores e seus amigos escolhidos deverão fornecer ao Patrocinador todas 

as informações e detalhes necessários para realização dos Prêmios e do Documentário e assinar 

todos os documentos conforme razoavelmente solicitado pelo Patrocinador relacionados com os 

mesmos. O Patrocinador envidará esforços comercialmente razoáveis para fornecer os Prêmios, 

mas poderá solicitar determinados ajustes e/ou mudanças, de maior ou menor importância, para 

a experiência escolhida (incluindo, sem limitação, sua localização e/ou suas atividades 

relacionadas) conforme inicialmente descrito na Seção 6.1 acima, devido a requisitos técnicos, 

logísticos, legais, processuais ou outros requisitos relevantes apresentados pelo Patrocinador ou 

por terceiros, ou devido a restrições e limitações apresentadas pelos Vencedores. Cada vencedor 

também reconhece que, apesar dos esforços de boa-fé do Patrocinador, o Prêmio, conforme 

descrito na Seção 6.1 acima, poderá não ser sequer executado devido a circunstâncias além do 

controle do Patrocinador ou devido a outras restrições que tornem a execução do Prêmio 
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excessivamente dispendiosa ou extremamente difícil de realizar. Cada Vencedor reconhece que 

recusar qualquer alteração exigida como resultado do acima mencionado, poderá fazer com que 

a Wix recuse a conceder-lhe o Prêmio e oferecer o Prêmio ao participante segundo finalista e o 

Vencedor pela presente renuncia a quaisquer reivindicações contra as Partes Isentas (conforme 

definido abaixo) relacionadas com elas.  

6.4. Os Prêmios serão agendados pelo Patrocinador em coordenação com cada Vencedor; caso um 

Vencedor não possa participar naquela data, os prêmios serão confiscados e o Participante 

segundo finalista poderá ser selecionado como um vencedor alternativo.  

6.5. O Patrocinador fornecerá os detalhes do Prêmio descrito na Seção 6.1 acima (sujeitos aos termos 

e condições neste instrumento) ao Vencedor atual (e a uma pessoa adicional à escolha desse 

Vencedor, conforme indicado acima). O escopo e a natureza da viagem e alojamento dependerão 

do Prêmio selecionado e serão decididos e aprovados exclusivamente pelo Patrocinador. Caberá 

ao Vencedor a obtenção, para si e para a pessoa que o acompanhar, de qualquer documentação 

pessoal, passaporte, vistos, passes de viagem, seguro de saúde, seguro de itens pessoais, vacinas, 

licença de habilitação internacional, licença de mergulho e qualquer outro certificado pessoal e 

necessário para a execução do Prêmio, da viagem até o destino do Prêmio e do Documentário, 

conforme o caso.  

6.6. Caso aprovações e autorizações especiais sejam necessárias para a realização do Prêmio e do 

Documentário, incluindo, sem limitação, autorizações de entrada e outras autorizações de acesso, 

exceto pelas autorizações e documentação pessoais do Vencedor (e de seus amigos escolhidos) 

conforme descrito na Seção 6.4 acima, o Patrocinador envidará esforços comercialmente 

razoáveis para obtê-las, a expensas do Patrocinador (desde que sejam razoáveis).  

6.7. Os prêmios são intransferíveis, sem resgates em dinheiro, equivalente ou substituição, exceto a 

critério exclusivo e absoluto do Patrocinador. Todos os aspectos relacionados com a execução do 

Prêmio e do Documentário e outros detalhes do Prêmio não especificados neste Regulamento, 

incluindo prazos, serão determinados a critério exclusivo do Patrocinador e estarão sujeitos a 

alterações e a aprovação do Vencedor não será necessária em relação a isso. 

6.8. Os Prêmios são concedidos "COMO ESTIVEREM" e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou 

implícita. O Patrocinador e as Partes Isentas (conforme definido abaixo) expressamente refutam 

todas as garantias implícitas de desempenho, qualidade e adequação para um propósito específico 

ou que o Prêmio e/ou o Documentário resultará em qualquer rendimento em particular.  

6.9. Cada Vencedor será o único responsável por todos os impostos federais, estaduais e/ou 

municipais de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis no local de residência de cada 

Vencedor respectivo, e por quaisquer outras taxas, custos e outras providências relacionadas com 

o Prêmio que não sejam explicitamente previstos pelo Patrocinador conforme definido neste 

instrumento. O Patrocinador poderá solicitar que cada Vencedor apresente um número de RG ou 

CPF válido, ou quaisquer outros dados de identificação antes da entrega dos Prêmios, para efeitos 

de declaração tributária. Um Formulário 1099 da IRS (Secretaria da Receita Federal dos EUA) 

ou equivalente poderá ser emitido em nome do respectivo Vencedor para o valor real do Prêmio 

recebido. O Vencedor poderá, além disso, ter que fornecer dados adicionais ao Patrocinador, 

relacionados com o Site Wix, seus dados pessoais, sua experiência profissional e outros detalhes 

conforme venham a ser solicitados pelo Patrocinador.  

6.10. Um Prêmio não resgatado será confiscado. Sem depreciar a generalidade do acima exposto, 

qualquer omissão de um Participante em cooperar com o Patrocinador, reivindicar e receber o 
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Prêmio, incluindo, sem limitação, devido ao cronograma e prazos do Prêmio determinados pelo 

Patrocinador, a incapacidade do Patrocinador em contatar um Vencedor para coordenar os 

detalhes do Prêmio, a incapacidade de um Vencedor em obter os documentos de viagem 

apropriados, assinar qualquer documento solicitado pelo Patrocinador ou de cooperar com o 

Patrocinador, ou por qualquer outro motivo, a razoável critério do Patrocinador, dará ao 

Patrocinador o direito de recusar conceder o Prêmio ao referido Vencedor e de oferecer o Prêmio 

ao Participante segundo finalista, sem qualquer responsabilidade por parte do Patrocinador.  

6.11. O Patrocinador poderá realizar uma verificação de antecedentes para confirmar a elegibilidade de 

qualquer potencial vencedor e seu cumprimento deste Regulamento. Ao inscrever-se, o 

Participante concorda em razoavelmente cooperar com qualquer tal verificação de antecedentes. 

Caso seja apurado em uma verificação de antecedentes que um potencial vencedor esteve 

envolvido em condutas que possam prejudicar a reputação ou os negócios do Patrocinador 

conforme determinado pelo Patrocinador a seu critério, o potencial Vencedor poderá ser 

desqualificado e o Prêmio respectivo poderá ser atribuído a um vencedor alternativo.   

7. NOTIFICAÇÃO AO VENCEDOR E RESGATE DO PRÊMIO 

7.1. O Patrocinador anunciará os potenciais Vencedores ao público até 23 de março de 2017, inclusive 

nas contas de mídia social oficiais da Wix e em outros canais de relações públicas, e notificará o 

potencial Vencedor por e-mail (onde disponível) ou por qualquer outro método conforme o 

Patrocinador, a seu critério, considere adequado. O potencial Vencedor deverá cumprir todas as 

instruções adicionais fornecidas pela Wix dentro do prazo especificado. O não cumprimento em 

qualquer prazo indicado poderá resultar na desqualificação e na seleção de um potencial Vencedor 

alternativo. A Wix não assume qualquer responsabilidade por notificações não entregues por 

qualquer motivo e a devolução de qualquer notificação devido à impossibilidade de sua entrega 

resultará em desqualificação da Inscrição e um potencial Vencedor alternativo poderá ser 

selecionado. 

7.2. O Patrocinador tem total liberdade de interpretação do Regulamento e da administração do 

Concurso. A seleção de Vencedores é a total critério dos juízes. Decisões sobre a seleção dos 

Vencedores serão definitivas. 

7.3. Cada potencial Vencedor poderá ser solicitado a apresentar um atestado de elegibilidade / termo 

de responsabilidade / termo de aceitação do prêmio (o "Termo de Aceitação do Prêmio") e 

devolver o mesmo dentro do prazo especificado na notificação antes de ser elegível para receber 

seu Prêmio. Se esse potencial Vencedor não apresentar um Termo de Aceitação do Prêmio em 

tempo hábil, a Inscrição desse potencial Vencedor poderá ser desqualificada a exclusivo critério 

do Patrocinador. 

8. PRIVACIDADE E COMUNICAÇÕES DO CONCURSO 

8.1. Salvo conforme especificamente declarado neste instrumento, sua participação e as informações 

pessoais coletadas de Participantes durante o Concurso estão sujeitas à Política de Privacidade e 

aos Termos de Uso do Patrocinador. O Participante se compromete a respeitar todas e quaisquer 

leis, normas e regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis. 

8.2. Ao inscrever-se neste Concurso, o participante entende que o Patrocinador, seus fornecedores 

independentes e suas agências de publicidade ou de promoção podem usar suas informações 

pessoais (incluindo endereço de e-mail) para a administração do Concurso, o cumprimento dos 

Prêmios, para fins de marketing e para fornecer-lhe informações sobre programas, produtos, 

http://www.wix.com/about/privacy
http://www.wix.com/about/terms-of-use
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serviços e ofertas especiais do Patrocinador. O Participante concorda expressamente com a 

utilização de suas informações pelo Patrocinador e suas agências de publicidade ou promoção 

para tais fins.  

9. LICENÇA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE PUBLICIDADE  

9.1. Ao enviar sua Inscrição para o Concurso, o participante reconhece e concorda com o seguinte: 

9.1.1. O processo de revisão e avaliação das Inscrições pelos juízes poderá ser gravado, filmado 

e editado por qualquer das Partes Autorizadas (conforme definido abaixo) (os "Materiais 

de Avaliação"). 

9.1.2. Os Vencedores publicarão links e posts em plataformas de mídia social, conforme venha 

a ser requerido por qualquer das Partes Autorizadas (definidas abaixo), relacionados com 

o Concurso e poderão ser filmados, gravados, entrevistados e/ou fotografados por 

qualquer das Partes Autorizadas antes, durante e/ou após o recebimento dos Prêmios 

("Materiais do Concurso"). Para evitar dúvidas, todos os direitos, titularidade e 

interesses, incluindo direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual, em todo 

o mundo, sobre e aos Materiais de Avaliação e aos Materiais do Concurso em todos os 

formatos, são e serão exclusivamente propriedade da respectiva Parte Autorizada. 

9.1.3. As Partes Autorizadas poderão usar o nome, nome de usuário, fotografia, voz, qualquer 

outra semelhança do Participante, detalhes de Inscrição e quaisquer outras comunicações 

ou comentários de cada Participante relacionados com o Concurso (coletivamente: 

"Semelhança"), para as finalidades detalhadas abaixo. 

9.2. Ao participar no Concurso, você concede à Wix e aos seus acionistas, conselheiros, diretores, 

funcionários e licenciadas em suas respectivas capacidades (as “Partes Autorizadas”) uma 

licença irrevogável, perpétua, em âmbito mundial, não exclusiva, isenta de royalties para usar, 

reproduzir, distribuir, exibir e criar obras derivadas de sua Inscrição e de seu Site Wix, de sua 

Semelhança e, caso você seja Vencedor, do Prêmio (ou de qualquer parte dele, inclusive das 

fotografias tiradas do Vencedor ou do Vencedor apresentado nelas e qualquer material filmado 

para o Documentário) (coletivamente: o "Material do Participante") para: A) fins promocionais, 

(B) a execução dos Prêmios e/ou (C) quaisquer outros propósitos relacionados ao Concurso e à 

promoção do Concurso; em qualquer mídia atual ou futuramente conhecida, inclusive, mas não 

limitado a: (i) publicações impressas e/ou on-line; (ii) publicação no site www.wix.com ou através 

de qualquer outra mídia ou plataforma (iii) exibir no Site do Concurso e através dos canais de 

mídia social do Patrocinador. A licença mencionada acima é somente em acréscimo a e não deverá 

depreciar qualquer outra licença que o participante conceda ao Patrocinador em relação ao seu 

Site Wix (tais como a licença limitada concedida sob os Termos de Uso do Patrocinador). 

9.3. Para evitar dúvidas, nenhuma das Partes Autorizadas terá qualquer obrigação de promover ou 

publicar a Inscrição ou o Site Wix do participante em qualquer formato, todos os quais 

permanecerão a absoluto critério das mesmas. 

9.4. Qualquer exposição ou publicação de qualquer Inscrição no site de uma Parte Autorizada ou em 

qualquer outro canal (exceto na Galeria) não indica de forma alguma que o Participante será 

selecionado como um Vencedor, ou que tem mais chances de ser selecionado como um Vencedor 

e as Partes Autorizadas não terão obrigação de pagar qualquer contrapartida adicional ou buscar 

qualquer aprovação adicional relacionada com tal uso.  
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9.5. O Participante pelo presente autoriza o Patrocinador a fazer ou deixar de fazer qualquer ato que, 

de outra forma, infringiria seus direitos morais, direitos de privacidade ou direitos de publicidade 

nos Materiais do Participante, nos Materiais de Avaliação e nos Materiais do Concurso. O 

participante, na máxima extensão permitida por lei, renuncia a tais direitos.  

9.6. A pedido do Patrocinador, cada Participante deve estar preparado para fornecer (no prazo de 07 

(sete) dias corridos após recebimento do pedido do Patrocinador) um termo de licença assinado 

autorizando as Partes Autorizadas a reproduzir, distribuir, exibir e criar obras derivadas do 

Material deste Participante relacionado com o Concurso e a promoção do Concurso, em qualquer 

mídia atual ou futuramente conhecida. Todos os termos de licença devem ser no formulário 

fornecido pelo Patrocinador ou em formato satisfatório ao Patrocinador. A omissão em fornecer 

esse termo de licença após ser solicitado poderá resultar na desqualificação em qualquer momento 

durante o Concurso e na seleção de outro Vencedor. 

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10.1. O Regulamento do Concurso, o Concurso, o Site do Concurso, a Galeria (exceto os Sites Wix), o 

Documentário e todas as páginas web, conteúdo e código relacionados criados por ou em nome 

do Patrocinador, são propriedade do Patrocinador ou de terceiros autorizados pelo Patrocinador. 

É estritamente proibido copiar ou utilizar qualquer desses materiais, marcas registradas 

associadas ou qualquer outra propriedade intelectual sem o consentimento expresso por escrito 

de seu proprietário.  

10.2. Não obstante o acima exposto e sem depreciar qualquer outra disposição deste Regulamento, os 

Sites Wix apresentados na Galeria permanecerão em posse do respectivo detentor do Site Wix, 

sujeito aos Termos de Uso da Wix e à licença concedida ao Patrocinador nos termos deste 

instrumento. 

11. ISENÇÃO 

11.1. Ao participar do Concurso, você concorda em isentar o Patrocinador e sua matriz, subsidiárias, 

afiliadas, agentes, distribuidores, licenciantes, licenciadas, representantes, advogados, 

fornecedores de Prêmios, agências de publicidade e de promoção, e cada um de seus respectivos 

conselheiros, diretores, funcionários, agentes, sucessores e cessionários ("Partes Isentas") contra 

quaisquer reclamações, responsabilização, custos, perdas, danos ou lesões de qualquer espécie 

decorrentes de ou relacionados direta ou indiretamente com a sua participação no Concurso, 

incluindo em relação a qualquer exclusão ou incapacidade de armazenar quaisquer Inscrições e 

outras comunicações relacionadas com o Concurso.  

11.2. Você concorda que as Partes Isentas: (i) não deram, nem serão responsáveis por qualquer garantia, 

expressa ou implícita, relacionada com o Concurso (incluindo o Prêmio); (ii) e não serão 

responsáveis ou responsabilizadas por quaisquer lesões que possam ser causadas por dolo de 

qualquer outra pessoa ou entidade, incluindo os Participantes do Concurso e por qualquer causa.  

11.3. Você entende e concorda, além disso, que todos os direitos declarados na Seção 1542 do Código 

Civil da Califórnia ("Seção 1542") e qualquer lei similar de qualquer estado, província ou 

território dos Estados Unidos ou do Canadá que possam ser aplicáveis são por este meio 

expressamente e para sempre renunciados. Você reconhece que a Seção 1542 prevê que: "UMA 

ISENÇÃO GERAL NÃO SE ESTENDE A CRÉDITOS DE CUJA EXISTÊNCIA O CREDOR 

NÃO ESTÁ CIENTE OU SUSPEITA QUE EXISTAM EM SEU FAVOR QUANDO DA 

ASSINATURA DO TERMO DE ISENÇÃO QUE, SE CONHECIDOS PELO CREDOR, 
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DEVEM TER AFETADO DE FORMA SIGNIFICATIVA SUA QUITAÇÃO COM O 

DEVEDOR”. 

11.4. A pedido do Patrocinador, cada Participante deve estar preparado para fornecer (no prazo de 7 

(sete) dias corridos após o recebimento do pedido do Patrocinador) um termo ou formulário de 

consentimento assinada de qualquer pessoa que apareça, e/ou que seja proprietária de qualquer 

propriedade apresentada em certas fotografias exibidas no Site Wix deste Participante quando 

solicitado pelo Patrocinador e/ou do proprietário de qualquer material que apareça em tal 

fotografia específica, autorizando as Partes Autorizadas a usarem tais fotos conforme estipulado 

neste instrumento. Todos os termos de autorização devem ser no formulário fornecido pelo 

Patrocinador ou satisfatórios ao Patrocinador. A omissão em fornecer esse termo de isenção ao 

ser solicitado poderá resultar na desqualificação em qualquer momento durante o Concurso e na 

seleção de outro Vencedor. Para evitar dúvidas, pedidos do Patrocinador para receber 

autorizações conforme supramencionado ou sua omissão em solicitar as mesmas, não deverão (i) 

constituir uma renúncia dos direitos do Patrocinador ou do compromisso do participante ao abrigo 

do Regulamento ou (ii) implicar em uma declaração ou convicção de que a sua Inscrição está em 

conformidade com o Regulamento ou com quaisquer leis aplicáveis. 

12. SUAS DECLARAÇÕES, GARANTIAS E INDENIZAÇÃO 

Ao enviar uma Inscrição ao Concurso, você declara, garante, compromete-se e concorda que:  

12.1. Você leu, entendeu e cumprirá este Regulamento.  

12.2. Tem o direito e a legitimidade jurídica para concordar com e respeitar estes Regulamentos e 

inscrever-se no Concurso.  

12.3. Você concorda em indenizar e isentar as Partes Isentas contra reclamações de quaisquer terceiros 

decorrentes de ou de alguma forma relacionadas, direta ou indiretamente, com a sua participação 

no Concurso ou aceitação ou uso de qualquer Prêmio. 

12.4. Você é o único responsável pelo seu Site Wix e pelo conteúdo nele apresentado e pelas 

consequências da utilização ou publicação de tal conteúdo pelo Patrocinador conforme estipulado 

neste instrumento. 

12.5. Todas as imagens e conteúdo no seu Site Wix foram criados por você e você é o titular de todos 

os direitos e título, ou senão todos os respectivos direitos e título, estão investido em você e 

você tem (e continuará a ter) pleno poder, título, licenças, consentimentos e autoridade conforme 

necessário, tem (e continuará a ter) pleno poder, título, licenças, consentimentos e autoridade, 

conforme necessário, para usar essas imagens e conteúdo e participar do Concurso, cumprir o 

Regulamento e permitir ao Patrocinador usá-las conforme indicado neste Regulamento. As 

imagens e conteúdo no seu Site Wix não infringem nem infringirão os direitos autorais, marcas 

registradas, direitos de privacidade, publicidade ou outra propriedade intelectual ou outros 

direitos de qualquer pessoa ou entidade.  

12.6. Sua Inscrição não viola o Regulamento ou qualquer lei aplicável e não contém qualquer conteúdo 

cuja posse, postagem ou disseminação seja ilegal no seu país de residência, ou cuja utilização ou 

posse seria legal para o Patrocinador em conexão com o Concurso ou que viole quaisquer direitos 

contratuais ou fiduciários, obrigações ou acordos pelos quais você esteja comprometido. 

13. SUSPENSÃO / MODIFICAÇÃO / ENCERRAMENTO 
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13.1. Se o Patrocinador for impedido de dar continuidade ao Concurso por qualquer evento ou causa 

fora do seu controle, p.ex., ocorrências naturais, interferência humana, artificial ou de entidades 

não relacionadas com o Patrocinador (incluindo, mas não limitado a ataques DDoS, ataques de 

bots/scripts ou uso de grandes volumes que trave ou dificulte gravemente o acesso ao Concurso), 

atos de governo (cada um desses um evento ou ocorrência de "Força Maior"), o Patrocinador 

terá o direito de modificar, suspender ou encerrar o Concurso. Além disso, o Patrocinador terá o 

direito de suspender, modificar ou encerrar o Concurso conforme seja razoavelmente necessário 

para cumprir este Regulamento e qualquer lei aplicável ou de outra forma, a exclusivo critério do 

Patrocinador.  

13.2. Se o Concurso for encerrado, o Patrocinador, a seu exclusivo e absoluto critério e sem qualquer 

obrigação, poderá selecionar os Vencedores dentre todas as Inscrições elegíveis recebidas antes 

de tal encerramento. 

14. ADULTERAÇÃO 

O Patrocinador desqualificará qualquer pessoa que tentar adulterar ou prejudicar o funcionamento 

legítimo do Concurso e se reserva o direito de pedir indenização (incluindo honorários advocatícios) e 

outros recursos legais de qualquer tal pessoa, na máxima extensão permitida por lei. 

15. LEI APLICÁVEL / LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

15.1. Todas as questões relativas ao Concurso e a este Regulamento serão regidas pela legislação de 

Nova York, sem dar efeito a qualquer escolha de lei ou conflito de leis que determinariam a 

aplicação das leis de qualquer outro estado. 

15.2. AO PARTICIPAR DO CONCURSO VOCÊ CONCORDA QUE, NA MEDIDA PERMITIDA 

PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: (1) QUALQUER REIVINDICAÇÃO SERÁ LIMITADA 

AOS CUSTOS REAIS COM PEQUENAS DESPESAS DE TERCEIROS INCORRIDAS (SE 

FOR O CASO) EM VALOR NÃO SUPERIOR A USD $10,00 (DEZ DÓLARES), MAS EM 

NENHUM CASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERÃO ADJUDICADOS OU 

RESTITUÍVEIS; (2) SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA VOCÊ PODERÁ OBTER 

QUALQUER SENTENÇA POR DANOS PUNITIVOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES 

OU ESPECIAIS, LUCROS CESSANTES E/OU QUAISQUER OUTRAS INDENIZAÇÕES 

E/OU QUAISQUER DIREITOS DE RECEBER INDENIZAÇÕES MULTIPLICADAS OU DE 

OUTRA FORMA AUMENTADAS; E (3) VOCÊ IRREVOGAVELMENTE RENUNCIA A 

QUALQUER DIREITO DE BUSCAR TUTELA EQUITATIVA. ALGUMAS JURISDIÇÕES 

NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE; 

PORTANTO, AS EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.  

15.3. VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE A PARTICIPAÇÃO NESTE CONCURSO É A SEU 

PRÓPRIO CRITÉRIO E RISCO. VOCÊ ENTENDE QUE O PATROCINADOR NÃO DÁ 

DECLARAÇÕES OU GARANTIAS EM RELAÇÃO A CONFIABILIDADE, 

PONTUALIDADE, DISPONIBILIDADE E/OU DESEMPENHO DE QUALQUER 

ELEMENTO DESTE CONCURSO OU DA ADJUDICAÇÃO DE PRÊMIOS. O 

PATROCINADOR E SUAS RESPECTIVAS MATRIZES, SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, 

AGÊNCIAS PUBLICITÁRIAS E PROMOCIONAIS E TODOS OS SEUS RESPECTIVOS 

CONSELHEIROS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES E AGENTES 

ISENTAM-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS À 

QUALQUER SISTEMA DE COMPUTADOR OU PERDA DE DADOS RESULTANTES DE 

ACESSO A OU DOWNLOAD DE INFORMAÇÕES OU MATERIAIS RELACIONADOS 
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COM O CONCURSO. 

16. ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA / SEM TUTELA DE CLASSE 

Na máxima extensão permitida por lei, salvo para litígios relativos a direitos de propriedade intelectual 

do Patrocinador, QUALQUER LITÍGIO ENTRE VOCÊ E O PATROCINADOR RELATIVO AO 

CONCURSO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A E RESOLVIDO DEFINITIVAMENTE ATRAVÉS 

DE ARBITRAGEM IRRECORRÍVEL ADMINISTRADA PELA JAMS DE ACORDO COM AS 

REGRAS E PROCEDIMENTOS DE ARBITRAGEM SIMPLIFICADA DA JAMS EM BASE 

INDIVIDUAL SEM TUTELA DE CLASSE. Esta cláusula deverá ser interpretada como um “acordo 

escrito para arbitragem" nos termos da Lei Federal de Arbitragem. 
 

17. PEDIDOS DO NOME DO VENCEDOR / REGULAMENTO 

Para receber o nome do Vencedor, envie um envelope selado e com endereçado de retorno para: “Contest 

Winners List”, Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158 (Attn: Kayla 

Crooks, Operations Manager). Indique qual Lista de Vencedores de Concurso você está solicitando (ou 

seja, o nome do Concurso).  
 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Todos os Participantes deverão arcar com todas as despesas incorridas por eles relacionadas com 

a participação no Concurso (incluindo, sem limitação, os custos associados com acesso à 

Internet). 

18.2. Participantes que apresentarem documentos e/ou informações ao Patrocinador para receberem um 

Prêmio serão responsáveis pela autenticidade e exatidão dos mesmos. 

18.3. Mediante pedido do Patrocinador (especialmente em caso de suspeita de violação do 

Regulamento ou da lei aplicável), o Participante deverá fornecer uma cópia de um passaporte para 

identificação, confirmação de sua idade e da veracidade das informações fornecidas na Inscrição. 

Em caso de omissão do Participante em fornecer as cópias do passaporte (escaneadas ou de outra 

forma) ao Patrocinador dentro de 03 dias a partir da data da solicitação ou de divulgação do fato 

de fornecimento de informações falsas ou incompletas na Inscrição, ou outra violação do 

Regulamento ou da lei aplicável, o Patrocinador tem o direito de desqualificar a Inscrição, proibir 

esse Participante de continuar a participar do Concurso, de obter Prêmios e de qualquer outra 

participação em concursos realizados pelo Patrocinador. 

18.4. A nulidade de qualquer disposição deste Regulamento não afetará a validade de qualquer outra 

disposição. Caso seja determinado que qualquer disposição dos Regulamentos é inaplicável, as 

outras disposições permanecerão em vigor e serão interpretadas de acordo com seus termos como 

se a disposição inválida não estivesse contida neste instrumento. A omissão do Patrocinador em 

aplicar qualquer termo deste Regulamento não constituirá uma renúncia. 

18.5. O Patrocinador e sua respectiva matriz, empresas afiliadas e subsidiárias, agentes e representantes 

não são responsáveis por quaisquer erros tipográficos ou outros na administração do Concurso, 

incluindo, mas não limitado a, erros em qualquer impressão ou postagem deste Regulamento, pela 

seleção e pelo anúncio de qualquer Vencedor, ou pela distribuição de qualquer Prêmio. O 

participante concorda em renunciar a qualquer direito de reivindicar ambiguidade deste 

Regulamento. 
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18.6. Títulos são unicamente para conveniência e não serão considerados de modo a afetar a 

interpretação deste documento.  

18.7. Ao participar do Concurso, você aceita e concorda com a Política de Privacidade e com os Termos 

de Uso da Wix, e se compromete a respeitar todas e quaisquer leis, normas e regulamentos 

federais, estaduais e municipais aplicáveis. 

18.8. Este Regulamento e Materiais do Concurso relacionados são traduzidos para vários idiomas. Em 

caso de discrepância ou inconsistência entre divulgações ou outras declarações contidas em 

quaisquer materiais relacionados ao Concurso, e/ou os termos e condições do Regulamento em 

qualquer idioma, a versão em inglês deste Regulamento deverá prevalecer, governar e controlar. 

 

//Fim do Regulamento// 

http://www.wix.com/about/privacy
http://pt.wix.com/about/terms-of-use
http://pt.wix.com/about/terms-of-use

