REGULAMENTO DO CONCURSO: “DESENHE A PRÓXIMA HISTÓRIA”

Visando o maior envolvimento do sócio na história do Clube, o Coritiba Foot Ball Club lança o
CONCURSO “DESENHE A PRÓXIMA HISTÓRIA” para eleger o Terceiro Uniforme da Equipe
para a temporada de 2018.

OBJETIVO
A partir do envio de modelos de uniformes pelos sócios adimplentes do Coritiba Foot Ball Club
no website oficial do Clube, os melhores exemplares serão escolhidos para votação. O modelo
vencedor será escolhido como a nova “Camisa 3” do Coritiba Foot Ball Club para o ano de 2018.

PERÍODO DO CONCURSO
O CONCURSO terá início às 17h00 do dia 08 de agosto de 2018 e término às 23:59h do dia 25
de agosto de 2018, sendo realizado a partir do acesso de cada associado à área restrita de cada
sócio no website oficial do Coritiba Foot Ball Club: https://www.coritiba.com.br/.

CRONOGRAMA
Fase 1: 08/08/2018 – Lançamento do CONCURSO;
Fase 2: 08/08 a 17/08/2018 – Envio dos desenhos;
Fase 3: 18/08/2018 – Escolha dos 5 (cinco) melhores desenhos pela Comissão Julgadora;
Fase 4: 18/08 a 25/08/2018 – Votação, entre os Sócios, para escolha do modelo vencedor;
Fase 5: 12/10/2018 – Anúncio do vencedor e Lançamento da “Camisa 3” do Coritiba FC para o
ano de 2018.

DESCRIÇÃO DA MECÂNICA E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO
CONCURSO exclusivo para os sócios do Coritiba Foot Ball Club, titulares ou dependentes,
associados ao programa de sócio ou que sejam proprietários de cadeira no Estádio Major Antônio
Couto Pereira e que estejam em total adimplência com suas obrigações estatutárias, que venham
a preencher as demais condições de participação presentes neste Regulamento.
O sócio ou proprietário de cadeira deverá acessar sua área restrita no site
https://www.coritiba.com.br/, clicar no ícone Promoções, selecionar o banner da respectiva
promoção, ler e aceitar o regulamento.
Será concedida uma única inscrição por associado.
O participante deverá enviar seu desenho exclusivamente através da área do sócio.
O desenho poderá ser feito em software de computador à escolha do participante ou em papel e
posteriormente digitalizado, em tamanho máximo A4 (210 mm x 297 mm), em arquivo em formato
JPG de até 2 Megabytes.
As cinco camisas finalistas serão selecionadas por uma Comissão Julgadora do Coritiba Foot
Ball Club formada por membros da diretoria, comissão de marketing, profissionais do clube e
agência de publicidade e propaganda.

O sócio ou proprietário de cadeira poderá votar, através da sua área restrita no site
https://www.coritiba.com.br/, na sua opção favorita dentre os 5 (cinco) modelos definidos pela
Comissão Julgadora.
Será considerado vencedor o autor do desenho com maior número de votos ao final do período
da promoção.
O contemplado, desde já, cede, a título gratuito e de forma definitiva e irrevogável, ao Coritiba
Foot Ball Club os direitos de uso de suas imagens, som de suas vozes e direitos conexos
decorrentes de suas participações nesta promoção, autorizando a divulgação de suas imagens,
sons de voz, nomes, por quaisquer meios de divulgação e publicação, para utilização comercial
ou não, publicitária, promocional e/ou institucional, seja diretamente pelo Coritiba Foot Ball Club,
e/ou por empresas terceiras autorizadas pelo Coritiba, sem limitação do número de veiculações,
incluindo em filmes publicitários e institucionais veiculados em toda e qualquer forma de
exploração audiovisual (inclusive, mas sem limitação, em filmes cinematográficos, fitas
magnéticas ou digitais, DVD, home vídeo), televisão, em mídia eletrônica, além de fotos,
cartazes, anúncios veiculados em jornais e revistas ou em qualquer outra forma de mídia
impressa e eletrônica em território nacional, pelo período de 12 (doze) meses a contar do anúncio
do sócio ganhador, reservando-se ao contemplado apenas o direito de ter o seu nome sempre
vinculado ao material produzido e veiculado e/ou publicado por qualquer outra forma de mídia
impressa e eletrônica, ou qualquer outro suporte físico, digital ou virtual existente ou que venha
a existir, para fins de divulgação deste CONCURSO.

PREMIAÇÃO
O sócio autor da camisa com maior número de votos será considerado o vencedor do
CONCURSO e receberá como prêmio os seguintes itens:
•
•

01 (uma) “Camisa 3” do ano de 2018 do Coritiba Foot Ball Club – edição numerada nº
00001;
Certificado de homenagem.

FORMA DA DIVULGAÇÃO DO GANHADOR
O resultado será divulgado no website oficial do Coritiba no dia 12 de outubro de 2018.
O Coritiba Foot Ball Club entrará em contato com o sócio ganhador do CONCURSO através de
sua Central de Relacionamento com o Sócio, utilizando os dados pessoais cadastrados em sua
conta. O contato poderá ser realizado via telefone ou por e-mail.

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
O Coritiba Foot Ball Club poderá verificar a autenticidade e veracidade de todas as informações
cedidas pelos participantes.
Caso o desenho fornecido pelo participante seja considerado, a qualquer tempo, como inverídico
ou resultado de plágio, o seu autor será automaticamente desclassificado do CONCURSO.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
O participante cede totalmente os direitos de sua obra para o Coritiba Foot Ball Club. Os
participantes, ao aderirem ao presente CONCURSO, cedem de forma gratuita, total, definitiva
e por tempo ilimitado os direitos patrimoniais relativos às criações artísticas encaminhadas ao
presente CONCURSO, de acordo com as previsões da Lei nº 9.610/98.

O participante garante, desde já, que é autor da arte apresentada, e que a mesma não infringe
quaisquer direitos autorais de terceiros, sob pena de infração da Lei dos Direitos Autorais e que
poderá responder civil e criminalmente pelos prejuízos e/ou danos materiais e/ou morais que
eventualmente venham a ser causados ao Coritiba Foot Ball Club e/ou terceiro lesado.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Não é permitido ao participante copiar os desenhos de outro participante.
Caso dois ou mais participantes enviem desenhos exatamente iguais, será considerada válida a
primeira versão recebida pelo Coritiba Foot Ball Club.
O Coritiba Foot Ball Club se reserva o direito de fazer ajustes nas propostas enviadas, visando
a adaptação para padrões de produção.
O Coritiba Foot Ball Club se reserva o direito de ajustar, complementar ou alterar o presente
regulamento até o término do CONCURSO, mediante publicação do texto atualizado.
O Coritiba Foot Ball Club, ao promover o CONCURSO “DESENHE A PRÓXIMA HISTÓRIA”, não
será responsável pelas dificuldades técnicas que decorrentes de culpa exclusiva do associado
ou de terceiros.
Nenhuma responsabilidade será assumida pelo Coritiba Foot Ball Club, no decorrer e
posteriormente ao período de participação deste CONCURSO, por quaisquer problemas técnicos
ou mau funcionamento que independam da atuação e/ou intervenção do Coritiba Foot Ball Club
e, que seja(m) decorrente(s) da conexão à internet que possam prejudicar o acesso ao site de
divulgação da presente promoção, a participação e o preenchimento do cadastro de participação
e/ou outras ações requeridas para a efetiva participação nesta promoção, não limitadas às
seguintes ocorrências que sejam resultantes de: erros de hardware ou software de propriedade
do participante ou interessado; defeito ou falha do computador, telefone, cabo, satélite, rede,
eletroeletrônico, equipamento sem fio ou conexão à internet ou outros problemas decorrentes do
acesso à internet do participante ou interessado; erro ou limitação por parte dos provedores de
serviços, servidores, hospedagem; erro na transmissão das informações; falha no envio e/ou
recebimento de mensagens eletrônicas; atraso ou falha no envio e/ou recebimento de
mensagens eletrônicas; congestionamento da rede e/ou internet e/ou do site de divulgação desta
promoção; intervenções não autorizadas, sejam essas humanas ou não, incluindo, sem
limitação, as tentativas de fraude, falsificação, ações de hackers, vírus, bugs, worms; a perda
e/ou destruição de qualquer aspecto do site de divulgação desta promoção ou indisponibilidade
temporária ou permanente desse, ressalvada a possibilidade do Coritiba Foot Ball Club realizar
a desclassificação dos cadastros caso sejam detectadas e comprovadas ocorrências de fraude.
Este Regulamento ficará disponível no site https://www.coritiba.com.br/.
A participação no presente CONCURSO caracteriza, por si, a aceitação de todos os termos e
condições estabelecidos neste Regulamento.

