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REGULAMENTOS DO CONCURSO DE "FOTOGRAFIA WIX” 
("Regulamentos") 

 
● NÃO PRECISA COMPRAR NADA. Comprar não vai aumentar sua chance de ganhar.  
● ESTA PROMOÇÃO NÃO É DE FORMA ALGUMA PATROCINADA, ENDOSSADA OU 

ADMINISTRADA POR, OU ASSOCIADA A QUALQUER PLATAFORMA DE REDE SOCIAL.  
● ESTE CONCURSO É BASEADO APENAS NA HABILIDADE. 
  
Importante: Leia estes regulamentos antes de se inscrever neste Concurso. Ao participar deste Concurso, você 
concorda em respeitar estes Regulamentos. 

1. PATROCINADOR 

O Concurso é patrocinado e realizado pela Wix.com Ltd. (juntamente com suas empresas afiliadas em 
todo o mundo - "Wix" ou “Patrocinador”), com sua sede 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 de Fotografia 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, e (ii ) tenham atingido a maioridade em sua jurisdição de residência no 
momento da inscrição e (iii) possuam um site criado na plataforma Wix  e estejam em conformidade 
com a Política de Privacidade e com os  Termos de Uso da Wix (o “Portfólio Wix '), e (iv) o Portfólio 
Wix inclui apenas fotografias criadas pelo Participante e pelas quais o Participante detém todos os 
direitos e titularidade. Funcionários do Patrocinador, da Vanity Fair ("VF"), da Conde Nast Traveler 
("CNT") e da Brides Magazine ("Brides") (coletivamente referidas como as "Revistas"), e respectivas 
matrizes, afiliadas, subsidiárias, agências publicitárias e promotoras, 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 não são elegíveis para participar do ou ganhar o Concurso.  

3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As Inscrições podem ser enviadas a partir das 10:00h GMT de 26 de julho de 2016, até às 23:00h GMT 
de 09 de agosto de 2016 (o "Período de Inscrição").  

4. COMO INSCREVER-SE 

4.1. Estes Regulamentos do Concurso estarão disponíveis na página oficial do Concurso de 
Fotografia Wix, que pode ser encontrada aqui: www.Wix.com/LookStunning  (o "Site do 
Concurso").  

4.2. O Concurso visa determinar o Portfólio Wix mais bem-sucedido, de acordo com os critérios de 
julgamento especificados na seção 5.2 abaixo.  

4.3. Para participar do Concurso, é necessário enviar sua inscrição durante o Período de Inscrição, 
como segue: 
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a) Cadastrar-se no Site do Concurso mediante acesso em seu Portfólio Wix (usando seu e-
mail e senha).  

b) Acessar um formulário de apresentação disponível no Site do Concurso, e preencher os 
seguintes dados: (i) Nome; (ii) E-mail; (iii) Telefone; (iv) País de residência; (v) URL 
do Portfólio Wix; (vi) sua escolha de Revista (selecione apenas uma entre 
VF/CNT/Brides) ("Revista Escolhido pelo Inscrito") e qualquer outro detalhe que 
possa ser solicitado pelo Patrocinador no processo de apresentação.   
Você poderá, a seu critério, adicionar um parágrafo curto descrevendo você, seu 
trabalho, sua inspiração ou qualquer outro elemento relacionado ao seu amor pela 
fotografia.  

c) Para completar sua apresentação, você deve concordar com estas regras e pressionar o 
botão “Enviar” para enviar sua inscrição.   

4.4. Após completar e enviar com sucesso uma apresentação em conformidade com os requisitos 
supramencionados e estes Regulamentos, 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 nestes Regulamentos.   

4.6. Será considerado que as Inscrições foram realizadas pelo titular autorizado do site do Portfólio 
Wix que enviar a Inscrição, na data da Inscrição. Em caso de litígio, poderá ser solicitado que o 
potencial ganhador forneça comprovação de que é o titular autorizado da conta identificada do 
Portfólio Wix. 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 no Portfólio Wix durante todo o Período de 
Inscrição.  

4.7. O Patrocinador poderá realizar várias campanhas, concursos, sorteios ou outras promoções ao 
mesmo tempo. Inscrição em uma (01) promoção não constitui inscrição em qualquer outra.
  

4.8. Cada Participante poderá enviar mais de 01 (uma) Inscrição, porém não mais de 03 (três) 
Inscrições, desde que cada Inscrição refira-se a um diferente  Portfólio Wix. No entanto, cada 
Participante poderá ganhar apenas um prêmio, mesmo que envie várias Inscrições.  

4.9. 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 
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 
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aplicáveis a tal Inscrição, incluindo os termos de uso de qualquer plataforma de mídia social na 
qual o Participante escolha compartilhar seu Portfólio Wix.  

4.10. Não é necessário “curtir” ou seguir o Wix ou encomendar qualquer compra com o Wix ou pagar 
qualquer taxa para participar do Concurso ou ser elegível para um Prêmio, e quaisquer tais 
ações, compra ou pagamento não aumentarão ou melhorarão suas chances de ganhar. 

4.11. O Patrocinador se reserva o direito de alterar estes Regulamentos a qualquer momento. 

4.12. O PATROCINADOR SE RESERVA O DIREITO DE DESQUALIFICAR DO CONCURSO 
QUALQUER INSCRIÇÃO QUE DESRESPEITE  ESTES REGULAMENTOS, OU POR 
QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE O PATROCINADOR CONSIDERE ADEQUADO, 
CONFORME EXCLUSIVA E ABSOLUTA DISCRIÇÃO DO PATROCINADOR.  

5. DETERMINAÇÃO DOS GANHADORES 

5.1. O Concurso deverá ter até 03 (três) ganhadores (cada, um "Ganhador" e coletivamente os 
"Ganhadores"), cada um dos quais receberá um dos prêmios estipulados na Seção 6 abaixo 
pela respectiva Revista (o(s) "Prêmio(s)"). 

5.2. O Ganhador de cada Prêmio será selecionado por um ou mais juízes representando a respectiva 
Revista concedente do Prêmio. As Inscrições serão julgadas com base na qualidade (33%), 
criatividade e originalidade (33%), estrutura e layout do Portfólio Wix (34%), conforme 
determinado pelos respectivos juízes, a seu absoluto e exclusivo critério. 

5.3. Cada Inscrição será julgada unicamente pelo(s) juiz(es) que corresponda(m) à Revista Escolhida 
do Inscrito no respectivo Formulário de Inscrição e será elegível para ganhar apenas o Prêmio 
concedido por essa Revista, salvo se determinado de outra forma, a exclusivo critério do 
Patrocinador.  

5.4. O Patrocinador se reserva o direito de expedir menos Prêmios caso as Inscrições válidas sejam 
em número insuficiente para atender os critérios ou cumprir estes Regulamentos. O 
Patrocinador também se reserva o direito de conceder mais Prêmios, por exemplo, em casos de 
empate.  

5.5. Máximo de um (01) Prêmio por Participante.  

6. PRÊMIOS  

6.1. Cada uma das revistas entregará aos respectivos Ganhadores os seguintes Prêmios:  

6.1.1. Um dos Prêmios abaixo, conforme aplicável: 

▪ VF:  Auxiliar em uma sessão de fotos da Vanity Fair ao lado de editores e 
diretores de criação, e $1.000 de prêmio em dinheiro. 

▪ CNT:  Fotografar a capa de uma futura edição da revista "Conde Nast 
Traveler", em cooperação com os editores e diretores de criação da Revista, e 
$1.000 de prêmio em dinheiro.  

▪ Brides:  Fotografar a capa de uma futura edição da revista "Brides", em 
cooperação com os editores e diretores de criação da Revista, e $1.000 de 
prêmio em dinheiro. 
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6.1.2. O direito de participar em um vídeo dos bastidores apresentando a experiência do 
Ganhador no estúdio. 

6.1.3. Matéria com 1/3 de página na respectiva revista, descrevendo a história do Ganhador e 
seu trabalho, bem como o relevante crédito na “página de colaboradores".  

6.2. Os Prêmios são concedidos por cada Revista respectiva e não pelo Patrocinador. O Patrocinador 
não assume qualquer responsabilidade pela efetiva concessão do Prêmio e a execução e/ou 
publicação de qualquer sessão de fotos de capa e/ou pelos outros componentes do Prêmio.  No 
entanto, as Revistas não são patrocinadoras deste Concurso e não são responsáveis pela sua 
administração ou cumprimento. 

Cada sessão de fotos será agendada pela respectiva Revista; se um Ganhador não puder 
participar na ocasião agendada, essa parte do prêmio será expropriada e um Ganhador 
alternativo poderá ser selecionado.  Cada sessão de fotos de capa será dirigida pelo Diretor de 
Criação de cada Revista. 

6.3. Cada Revista será a proprietária dos direitos autorais de todas as fotos produzidas em sua sessão 
de fotos para capa e cada Ganhador deverá assinar um acordo reconhecendo que as fotografias 
são criadas numa base de "trabalho prestado/todos os direitos" e que a Revista tem o direito de 
editar, cortar ou modificar todas as fotografias. 

6.4. O Patrocinador fornecerá passagens aéreas e alojamento para os efetivos Ganhadores, enquanto 
durar a respectiva sessão de fotos de capa. O escopo e natureza da viagem e acomodações serão 
decididos exclusivamente pelo Patrocinador. Os Ganhadores serão responsáveis pela obtenção 
de qualquer documentação relevante, vistos, passes de viagem, etc., relacionados com a viagem 
para o destino da sessão de fotos de capa, conforme aplicável. 

6.5. Os Prêmios são intransferíveis, sem resgates adicionais em dinheiro, equivalentes ou 
substituições, exceto conforme exclusivo e absoluto critério do Patrocinador e da Revista. 
Todos os detalhes do Prêmio não especificados nestes Regulamentos, incluindo cronogramas, 
serão determinados a exclusivo e absoluto critério do Patrocinador e/ou da respectiva Revista, e 
estão sujeitos a alterações.  

6.6. Todos os Prêmios são concedidos "COMO ESTIVEREM" e sem garantia de qualquer tipo, 
expressa ou implícita. O Patrocinador não endossa qualquer política de privacidade ou termos 
de serviço, licenças ou garantias para qualquer dos Prêmios.  

6.7. O Ganhador 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 desse Ganhador e por 
quaisquer outras taxas, custos e outras providências relacionados com o(s) Prêmio(s) que não 
sejam explicitamente previstos pelo Patrocinador e/ou pelas Revistas conforme definido neste 
instrumento. Um Ganhador poderá ser solicitado a fornecer ao Patrocinador e/ou à Revista um 
número de RG ou CPF válido, ou quaisquer outros dados de identificação antes do Prêmio ser 
concedido, para efeitos de declaração tributária. Um Formulário de IRS 1099 ou equivalente 
poderá ser emitido em nome do Ganhador para o valor real do Prêmio recebido. Um Ganhador 
poderá, além disso, ter que fornecer dados adicionais ao Patrocinador e/ou à respectiva Revista, 
relacionados com o Portfólio Wix, seus dados pessoais, sua experiência profissional e outros 
detalhes conforme venham a ser solicitados pela respectiva Revista.   
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6.8. Prêmios não resgatados serão expropriados. Sem derrogar a generalidade do supramencionado, 
qualquer incapacidade de um Participante em resgatar e receber o Prêmio, incluindo, sem 
limitação, devido à programação e cronogramas do Prêmio determinados pelo 
Patrocinador/Revistas, incapacidade do Patrocinador e/ou das Revistas em contatar o Ganhador 
para coordenar os detalhes do Prêmio, incapacidade do Ganhador em obter os documentos de 
viagem apropriados, de assinar qualquer documento solicitado pelo Patrocinador/pelas Revistas 
ou de outra forma em cooperar com o Patrocinador ou por qualquer outro motivo conforme 
razoável critério do Patrocinador, não resultará em qualquer responsabilidade para o 
Patrocinador e para as Revistas. Além disso, o Patrocinador e as Revistas reservam o direito de 
recusar fornecer o Prêmio ao mencionado Ganhador e de oferecer o Prêmio ao Participante em 
segundo lugar em tais casos. 

6.9. Patrocinador e/ou Revistas podem realizar uma verificação de antecedentes para confirmar a 
elegibilidade de qualquer potencial vencedor e seu cumprimento destes Regulamentos.  Ao 
Inscrever-se, você concorda em razoavelmente cooperar com qualquer tal verificação de 
antecedentes. Caso seja apurado em uma verificação de antecedentes que um potencial 
ganhador esteve envolvido em condutas que possam prejudicar a reputação ou os negócios da 
Entidade Patrocinadora ou de uma Revista, conforme determinado a critério do Patrocinador ou 
da Revista, o potencial Ganhador poderá ser desqualificado e o prêmio poderá ser atribuído a 
um ganhador alternativo.      

7. NOTIFICAÇÃO AO GANHADOR E RESGATE DO PRÊMIO 

7.1. Entre as 08:00 horas GMT de 10 de agosto e as 18:00 horas GMT de 24 de agosto de 2016, o(s) 
juiz(es) de cada Revista examinará(ão) todas as Inscrições relevantes (ou seja, as Inscrições em 
que essa Revista foi indicada como a Revista Escolhida pelo Inscrito) recebidas dentro do 
Período de Inscrição e selecionará(ão) o respectivo Ganhador (o "Período de Julgamento"). 
Para evitar dúvidas, nem o Patrocinador e/ou nem qualquer das Revistas pode garantir, durante 
o Período de Julgamento, a data exata de avaliação de cada Inscrição; portanto, qualquer 
modificação feita por um Participante ao seu Portfólio Wix durante o Período de Julgamento, 
mas após a avaliação pelos juízes, não será avaliada.    

7.2. O Patrocinador anunciará os potenciais Ganhadores ao público em 25 de agosto de 2016, 
inclusive nas contas de mídias sociais oficiais da Wix e em outros canais de relações públicas, e 
notificará os potenciais Ganhadores por e-mail (onde disponível) ou por qualquer outro método 
conforme o Patrocinador, a seu critério, considere adequado. O potencial Ganhador 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 ganhador 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 
Ganhador alternativo poderá ser selecionado. 

7.3. O Patrocinador tem total liberdade de interpretação dos Regulamentos e da administração do 
Concurso. A seleção de Ganhadores é a total critério dos respectivos juízes das Revistas. As 
decisões sobre a seleção de um Ganhador serão definitivas. 

7.4. Cada potencial Ganhador 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 período de tempo especificado na notificação antes de ser elegível 
para receber seu Prêmio. Se qualquer um dos potenciais Ganhadores não apresentar um Termo 
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de Aceitação do Prêmio em tempo hábil, sua Inscrição 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. Você se compromete a respeitar todas e quaisquer leis, 
normas e regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis. 

8.2. Ao inscrever-se neste Concurso, você entende que o Patrocinador, as Revistas, seus respectivos 
fornecedores independentes e suas agências de publicidade ou de promoção podem usar suas 
informações pessoais (incluindo endereço de e-mail) para administração do Concurso, a entrega 
dos Prêmios, para fins de marketing e para fornecer-lhe informações sobre programas, produtos, 
serviços e ofertas especiais do Patrocinador e das Revistas. Você concorda expressamente com 
a utilização de suas informações pelo Patrocinador e pelas Revistas e por suas agências de 
publicidade ou promoção para tais fins.  

9. LICENÇA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE  

9.1. Ao enviar sua Inscrição para o Concurso, você reconhece e concorda 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 ("Materiais de Avaliação"). 

9.1.2. Os Ganhadores do Concurso 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 do Prêmio e a das sessões de fotos de capas ("Materiais dos 
Ganhadores"). Para evitar dúvidas, todos os direitos, título e interesses, incluindo 
direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual, em todo o mundo, sobre e 
aos Materiais de Avaliação e Materiais dos Ganhadores em todos os formatos, são e 
serão exclusivamente propriedade da respectiva Parte Autorizada. 

9.1.3. As Partes Autorizadas poderão usar o seu nome, nome de usuário, fotografia, voz, 
qualquer outra semelhança, detalhes de Inscrição e quaisquer outras comunicações ou 
comentários relacionados com o Concurso ("Semelhança"). 

9.1.4. O Patrocinador poderá apresentar a sua Inscrição no Site do Concurso, em um 
posição/local determinado a exclusivo critério do Patrocinador, caso aplicável, usando 
uma “imagem de capa” (uma captura de tela do seu Portfólio Wix ou outra imagem de 
capa, conforme determinado pelo Patrocinador) criada pelo Patrocinador. Visitantes do 
Site do Concurso terão o direito de visualizar a Imagem de Capa de cada Inscrição e 
endossar qualquer imagem de capa que escolham clicando no botão "amor" (os 
"Endossos"). O Patrocinador terá o direito de exibir o número de Endossos recebido 
por cada Inscrição e de classificar as Inscrições de acordo com o número de endossos 
ou de acordo com quaisquer outros critérios conforme decidido a exclusivo critério do 
Patrocinador.  
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9.2. Ao participar do Concurso, você concede ao Wix, a cada uma das Revistas e a seus respectivos 
acionistas e licenciados (as "Partes Autorizadas") uma licença irrevogável, perpétua, mundial, 
não exclusiva e isenta de royalties para reproduzir, distribuir, expor e criar obras derivadas de 
sua Inscrição e Portfólio Wix (ou de qualquer parte destes, incluindo suas fotografias neles 
apresentadas) relacionadas com o Concurso e a promoção do Concurso, em qualquer mídia 
atualmente conhecida ou futuramente inventada, incluindo, mas não se limitando a: (i) 
publicações impressas e/ou on-line por qualquer uma das Revistas, que apresentem Inscrições 
selecionadas no Concurso e/ou dos Ganhadores; (ii) publicação no site www.wix.com ou 
através de qualquer outra mídia ou plataforma (iii) exposição de fotografias incluídas em seu 
Portfólio Wix (ou qualquer outro detalhe no Portfólio Wix) e seus dados no Site do Concurso, 
nos sites das Revistas e através de canais de mídia social do Patrocinador e/ou das Revistas. A 
licença mencionada acima é somente em acréscimo a e não deverá depreciar qualquer outra 
licença que você conceda ao Patrocinador em relação ao seu Portfólio Wix (tais como a licença 
limitada concedida sob os Termos de Uso). 

9.3. Para evitar dúvidas, nenhuma das Partes Autorizadas estará sob qualquer obrigação de 
promover ou publicar sua Inscrição ou seu Portfólio Wix de qualquer forma, todos os quais 
permanecerão a seu absoluto critério; 

9.4. Qualquer exposição ou publicação de qualquer Inscrição no Site de uma Parte Autorizada ou em 
qualquer outro canal não indica de forma alguma que o Participante será selecionado como um 
Ganhador, ou que teria mais chances de ser selecionado como um Ganhador e as Partes 
Autorizadas não terão obrigação de pagar qualquer contrapartida adicional ou buscar qualquer 
aprovação adicional relacionada com tal uso.  

9.5. Você pelo presente autoriza o Patrocinador e as Revistas a realizarem ou deixarem de realizar 
qualquer ato que de outra forma violaria seus direitos morais, direitos de privacidade ou direitos 
de publicidade em sua Inscrição, seu Portfólio Wix ou quaisquer materiais neles apresentados, 
ou em qualquer outro material produzido no âmbito do Concurso, incluindo, mas sem limitação, 
os Materiais de Avaliação, os Materiais do Ganhador e o uso de qualquer Semelhança, e na 
máxima extensão permitida por lei, você 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 trabalhos derivados da 
Inscrição (ou de parte da mesma) relacionados com o Concurso e a promoção do Concurso, em 
qualquer mídia atualmente conhecida ou futuramente inventada. Todos os termos de licença 
devem ser no formulário fornecido pelo Patrocinador ou em formato satisfatório ao 
Patrocinador. O não fornecimento desse termo de licença mediante solicitação poderá resultar 
na desqualificação em qualquer momento durante o Concurso e na seleção de outro Ganhador. 

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Os Regulamentos do Concurso, o Concurso, e todas as páginas, conteúdo e código web relacionados são 
de propriedade do Patrocinador ou de terceiros autorizados. 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. 

11. ISENÇÃO 
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11.1. Ao participar do Concurso, você concorda em isentar o Patrocinador, cada uma das Revistas e 
suas respectivas matrizes, 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") de 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 Prêmios); (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 que ultrapasse o controle das Partes Isentas.  

11.3. Você também entende e concorda 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 POR 
ELE OU ELA, 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 após o recebimento do pedido do Patrocinador) um termo ou formulário de 
consentimento assinada de qualquer pessoa que pareça, e/ou seja proprietária de qualquer 
propriedade apresentada em certas fotografias exibidas em seu Portfólio Wix quando solicitado 
pelo Patrocinador e/ou pelas Revistas 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 isenção devem ser no formulário fornecido 
pelo Patrocinador ou satisfatórios ao Patrocinador. O não fornecimento desse termo de isenção 
mediante solicitação poderá resultar na desqualificação em qualquer momento durante o 
Concurso e na seleção de outro Ganhador. Para evitar dúvidas, o pedido do Patrocinador para 
receber isenções conforme citado acima ou sua incapacidade para solicitar as mesmas não 
deverá (i) constituir uma renúncia dos direitos do Patrocinador ou de suas empresas de acordo 
com os Regulamentos ou (ii) implicar uma declaração ou convicção de que a sua Inscrição está 
em conformidade com os Regulamentos ou 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 estes Regulamentos.  

12.2. Você tem o direito e a  legitimidade processual para aceitar e respeitar estes Regulamentos e de 
se registrar para o Concurso.  
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12.3. Você concorda em indenizar e isentar as Partes Isentas contra quaisquer reclamações de 
terceiros decorrentes de ou de qualquer maneira 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 Portfólio Wix e pelas fotografias nele apresentadas e pelas 
consequências da utilização ou publicação de tais fotografias pelo Patrocinador e/ou pelas 
Revistas conforme estipulado neste instrumento. 

12.5. As fotografias no seu Portfólio Wix foram tiradas por você e você é proprietário de todos os 
direitos e título, ou então detém (e continuará a deter) total poder, título, licenças, 
consentimentos e autoridade, conforme necessários para participar do Concurso, cumprir os 
Regulamentos e permitir que sejam usadas pelo Patrocinador e/ou pelas Revistas conforme 
indicado nestes Regulamentos.  

12.6. As fotografias no seu Portfólio 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.  

12.7. A Inscrição não viola as regras ou qualquer lei aplicável e não contém qualquer conteúdo cuja 
posse, publicação ou disseminação no país em que você reside seja ilegal, ou cujo uso ou posse 
seria ilegal para o Patrocinador em conexão com o Concurso ou que viole quaisquer direitos 
contratuais ou fiduciários, obrigações ou contratos pelo qual você está vinculado; 

13. SUSPENSÃO / MODIFICAÇÃO / ENCERRAMENTO 

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.  

13.2. Além disso, o Patrocinador terá o direito de suspender, modificar ou encerrar o Concurso por 
qualquer motivo, a seu exclusivo critério.  

13.3. Se o Concurso for encerrado, o Patrocinador, a seu exclusivo critério, poderá selecionar os 
potenciais Ganhadores dentre todas as Inscrições elegíveis recebidas antes do 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 estes Regulamentos serão regidas pela legislação de 
Nova York, sem dar efeito a qualquer escolha de lei ou conflito de regras legais que 
determinariam a aplicação das leis de qualquer outro estado. 
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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 
NENHUMA DECLARAÇÃO OU GARANTIA EM RELAÇÃO A CONFIABILIDADE, 
PONTUALIDADE, DISPONIBILIDADE E/OU DESEMPENHO DE QUALQUER 
ELEMENTO DESTE CONCURSO OU DA ADJUDICAÇÃO DO PRÊMIO.  O 
PATROCINADOR E SUA MATRIZ, SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, AGÊNCIAS DE 
PUBLICIDADE E PROMOCIONAIS E TODOS OS SEUS RESPECTIVOS 
CONSELHEIROS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES E AGENTES 
ISENTAM-SE DE QUALQUER RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À 
QUALQUER SISTEMA DE COMPUTADOR OU PERDA DE DADOS RESULTANTES DE 
ACESSO OU DOWNLOAD DE INFORMAÇÕES OU MATERIAIS RELACIONADOS 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 DE NOMES DE GANHADORES / REGULAMENTOS 

Para receber o nome dos Ganhadores, envie um envelope selado com endereço de retorno para: “Contest 
Winners List”, Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158 (Attn: Kasi 
Sheridan, Operations Manager). Por favor, indique qual Lista de Ganhadores do 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). 
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18.2. Participantes que apresentarem documentos e/ou informações ao Patrocinador e/ou às Revistas 
para receberem o Prêmio serão responsáveis pela autenticidade e exatidão dos mesmos. 

18.3. Mediante pedido do Patrocinador e/ou das Revistas (especialmente em caso de suspeita de 
violação dos Regulamentos ou da lei do Território), 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 de fato de fornecimento de informações falsas ou incompletas na 
Inscrição, ou de violação dos Regulamentos ou da lei do Território, 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 destes Regulamentos 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 destes Regulamentos 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 destes 
Regulamentos, pela seleção e pelo anúncio de qualquer Ganhador, ou pela distribuição de 
qualquer Prêmio. Você concorda em renunciar a qualquer direito de reivindicar a ambiguidade 
destes Regulamentos. 

18.6. Títulos são unicamente para conveniência e não serão considerados de modo a afetar a 
interpretação deste documento.  

18.7. Ao inscrever-se no Concurso, você aceita e concorda com a Política de Privacidade e com 
os Termos de Uso do Wix, e se compromete a respeitar todas e quaisquer leis, normas e 
regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis. 

18.8. Em caso de discrepância ou inconsistência entre divulgações ou outras declarações contidas em 
quaisquer materiais relacionados ao Concurso, a Política de Privacidade ou os Termos e 
Condições dos Regulamentos, os Regulamentos deverão prevalecer, governar e controlar. 

//Fim dos Regulamentos// 


