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REGRAS DO CONCURSO “MIDINVÁERNE EM GWENT” 

§ 1 

REGRAS GERAIS 

1. Este documento (referido como “Regras”) descreve os termos e condições de “Midinváerne em GWENT”              
(referido como “Concurso”). 

2. Como parte deste Concurso nós convidamos você (referido como “Participante”) a solucionar 6 tarefas,              
que serão anunciadas sucessivamente durante o mês de Dezembro de 2016. As premiações serão              
fornecidas aos três Participantes com a maior pontuação levando em consideração a agilidade de envio               
de respostas corretas.  

3. O Concurso é aberto para todas as pessoas que no anúncio do Concurso estiverem registradas como                
membros do fórum oficial de games da CD PROJEKT RED, disponível no link:             
http://forums.cdprojektred.com/ (referido como Fórum). 

4. O Concurso é organizado por Nós, a empresa CD PROJEKT S.A., com sede em Varsóvia, Polônia, ul.                 
Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, registrado pelo Tribunal de Primeira Instância de Varsóvia em             
Varsóvia, 13º Departamento Comercial do Tribunal de Justiça da Polônia, sob o número KRS              
0000006865, número de identificação fiscal NIP 7342867148, número REGON 492707333; capital social            
no montante de 96.120.000,00 PLN, integralmente pago (referido como: "Nós" ou o "Organizador"). 
 

§ 2 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

1. Você pode participar do Concurso se: 
a. tiver ao menos 18 anos no dia em que se registrar para o Concurso e tenha capacidade legal                  

plena, i.e. possua independência para entrar em transações legais, incluindo adesão de            
contratos, de acordo com a legislação/lei local, ou 

b. tenha entre 13 e 18 anos no dia em que se registrou para o Concurso e seus pais ou guardião                    
legal tenha revisado estas Regras e aprovado a sua participação neste Concurso, e 

c. no anúncio deste Concurso você seja um membro registrado do Fórum, e sua conta não esteja                
bloqueada. 

2. Você não pode participar do concurso caso seja um empregado do Organizador ou de suas filiais,                
subsidiárias, fabricantes, representante comercial/vendas ou agências de publicidade; ou um membro           
direto da família de um empregado. 

§ 3 

QUAL SERÁ A DURAÇÃO DESTE CONCURSO? 

1. O Concurso começará no dia 9 de Dezembro de 2016, às 13h (horário de Brasília) e terminará no dia 3 de                     
Janeiro de 2017, às 21h59 (horário de Brasília) - (referido como: “Duração do Concurso”). Qualquer               
envio realizado posteriormente não será válido para o Concurso. 

2. A primeira tarefa será anunciada no primeiro dia do Concurso. As tarefas seguintes serão anunciadas nas                
segundas, quartas e sextas-feiras durante a Duração do Concurso. 

3. Resultados serão anunciados no dia 11 de Janeiro de 2017. 

§ 4 

COMO PARTICIPAR? 

1. Para participar, procure pelos anúncios na seção de Notícias do Fórum e solucione tarefas que surgirem o                 
mais rápido possível. 
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2. Envie cada uma das respostas para o seguinte e-mail: midinvaerneBR@kaermorhen.com. Além da            
resposta, sua mensagem deve incluir seus dados de usuário do Fórum, assim como a seguinte               
declaração: 
 
“Declaro ter lido as regras do concurso “Midinváerne em GWENT”, disponível pelo endereçoo:             
https://www.playgwent.com/pt-BR/rules, e aceito as regras para participar deste Concurso. 
Autorizo a CD PROJEKT S.A. (com escritório registrado em Varsóvia, Polônia, ul. Jagiellońska 74, 03-301               
Warszawa) em acessar e processar meus dados com a finalidade de participação neste Concurso, de               
acordo com Lei Polaca de Proteção de Dados Pessoais de 29 de Agosto de 1997 (Jornal Oficial nº 133, nº                    
883). Estou ciente dos direitos de acesso e correção de meus dados. 
No caso de eu ter entre 13 e 18 anos, minha declaração em anexo foi confirmada pelos meus pais ou                    
meu guardião legal”. 

3. Uma mensagem com a falta de qualquer um dos itens supracitados não terá valor para o Concurso e será                   
interpretada como um envio incorreto. 

4. Cada Participante deve enviar apenas uma (1) solução para cada tarefa. Em caso de múltiplos envios de                 
soluções, o último envio não terá valor. 

5. O Organizador se reserva ao direito de rejeitar o envio do Participante, caso: 
a. no início do Concurso o Participante não estava registrado como um membro do Fórum; 
b. durante a participação do Concurso, a conta do Fórum do Participante for bloqueada. 

§ 5 

COMO OS VENCEDORES SERÃO ESCOLHIDOS? 

1. Um Participante pode ganhar 1 ponto para cada tarefa solucionada. Três Participantes, que forem os               
primeiros a enviarem corretamente suas respostas, receberão um ponto cada um.  

2. Se uma tarefa precisar de diversas respostas, apenas respostas 100% corretas terão validade. Caso              
menos do que 3 Participantes acertem todas as respostas, respostas com o maior número de acertos                
serão válidas para contar como pontuação. 

3. Em casos onde mais do que 3 Participantes acertarem as respostas, o horário e dia no qual a mensagem                   
chegou aos servidores do Organizador serão usados como critério de desempate. 

4. Três (3) Participantes com o maior número de pontos receberão as premiações. 
5. Em caso de empate, o horário de envio e recebimento das respostas será o critério de desempate - em                   

cada tarefa o primeiro Participante que enviar a solução correta receberá 3 pontos, o segundo 2 pontos e                  
o terceiro apenas 1 ponto. Estes pontos são contados apenas com o propósito de quebrar o empate e não                   
contam para pontuação geral do Concorrente. 

§ 6 

QUAL SERÁ A PREMIAÇÃO? 

1. Os Vencedores receberão os seguintes prêmios: 
a. Primeiro colocado – 2 FUNKO POP, Guia de Jogo da versão GOTY e uma sacola cheia de                 

coisas interessantes! 
b. Segundo colocado – 1 FUNKO POP, Guia de Jogo da versão GOTY e uma sacola cheia de                 

coisas interessantes! 
c. Terceiro colocado – Guia de Jogo da versão GOTY e uma sacola cheia de coisas interessantes! 

2. A premiação será enviada via correio, para o endereço fornecido pelos vencedores. O Organizador arcará               
com os custos de envio. 

3. Os prêmios serão complementados com prêmios em dinheiro iguais ao imposto devido sobre o prêmio. O                
Organizador deduzirá o prêmio em dinheiro e pagará o imposto devido de acordo com a lei Polonesa. 

4. O Organizador reserva-se o direito de conceder outros prêmios especiais a seu exclusivo critério. 
5. Todos os vencedores serão informados sobre os resultados do Concurso por e-mail. Ao receber essas               

informações, cada vencedor terá sete (7) dias para declarar, se ele ou ela aceita o prêmio e para fornecer                   
um endereço postal para o qual um prêmio será enviado. Se um Concorrente não responder à mensagem                 
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dentro desse prazo ou se recusar a aceitar o prêmio, conservaremos o direito de atribuir esse prêmio a                  
outro Concorrente ou de abster-se de conceder este prêmio. 

§ 7 

OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DO PARTICIPANTE 

1. Ao realizar o envio das informações, você (como Concorrente) confirma que cumpre os requisitos              
estabelecidos nas Regras. 

2. Ao realizar o envio das informações, você concorda que se você ganhar o Concurso, o Organizador                
poderá usar seu ID de usuário do Fórum em anúncios dos resultados do Concurso ou em qualquer outro                  
material promocional aplicável ao Concurso. 
 

§ 8 

DADOS PESSOAIS 

1. Os dados pessoais do Concorrente serão recolhidos e processados pelo Organizador apenas para efeitos              
de realização do Concurso e de acordo com a Lei Polaca de Protecção de Dados Pessoais de 29 de                   
Agosto de 1997 (Jornal Oficial nº 133, nº 883). A submissão de dados pessoais pelo Concorrente é                 
voluntária, porém necessária para participação no Concurso. 

2. O Organizador protege os dados pessoais dos Participantes de acordo com a Lei de Proteção de Dados                 
Pessoais, em particular o Organizador permite aos Participantes exercer seu direito de acessar, corrigir e               
solicitar a exclusão de seus dados. 

§ 9 

INDENIZAÇÃO 

O Organizador não cobrirá quaisquer custos incorridos pelo Participante em conexão com o Concurso, incluindo a                
participação no Concurso, a apresentação de soluções e o recebimento do prêmio sujeito à seção 6. 
 

§ 10 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. As Regras serão regidas e interpretadas de acordo com a lei Polonesa. 
2. As Regras entram em vigor em 9 de dezembro de 2016. 

 
 

 

 


