TERMOS E CONDIÇÕES DA CAMPANHA “AVATAR COXA-BRANCA”
Em decorrência da pandemia do COVID-19 que resultou na suspensão dos campeonatos de
futebol no Brasil a FutebolCard junto com o Coritiba lançou a campanha “Avatar Coxa-Branca”
para o retorno dos jogos com portões fechados, conforme determinação das autoridades
competentes.
Ao aderir à campanha o participante concorda com todas as regras estabelecidas por este
regulamento e demais condições de uso do sistema FutebolCard.
A campanha consiste na venda de um avatar que veiculará em sua cabeça a imagem do torcedor
durante os jogos de mando do Coritiba no estádio Couto Pereira nas competições disputadas
pelo clube até o retorno dos jogos com portões abertos, conforme preços, modalidades e datas
divulgadas no site da FutebolCard.
Para participar da campanha é necessário realizar o cadastro no site ww.futebolcard.com ou ser
Sócio Torcedor. O participante deve ser maior que 18 (dezoito) anos.
Menores de 18 (dezoito) anos podem participar da campanha através da aquisição realizada pelo
cadastro de seu responsável legal.
No processo de compra do Avatar Coxa-Branca o participante enviará uma foto individual para
cada avatar.
Não serão aceitas imagens com mais de uma pessoa, com vestuários que remetam à identidade
de outro clube que não seja o Coritiba, com artigos ou adereços que impeçam a identificação do
rosto do participante, com mensagens de qualquer natureza e/ou propagandas de qualquer
marca ou qualquer imagem que a FutebolCard identificar como imprópria.
A FutebolCard tem o direito de rejeitar, sem qualquer ônus e sem necessidade de justificativa,
qualquer imagem.
Ao adquirir o Avatar Coxa-Branca o participante está, automaticamente, concordando com o uso
de sua imagem pela FutebolCard e pelo Coritiba, cedendo todos os direitos de imagem de forma
gratuita para a campanha, renunciando a qualquer compensação financeira ou de outra natureza
qualquer e ao direito de inspecionar e/ou aprovar a arte ou forma final da peça produzida de
qualquer um dos avatares adquiridos.
Responde o participante civil e criminalmente pela foto enviada para o Avatar Coxa-Branca,
arcando integralmente com todo e qualquer dano causado à FutebolCard, ao Coritiba e a terceiro
relacionado à foto enviada.
A FutebolCard e o Coritiba não se responsabiliza pela qualidade das imagens enviadas, assim
como pela veracidade e autenticidade das informações e foto(s) anexada(s), assumindo o dono
do cadastro na www.futebolcard.com a responsabilidade integral pela(s) imagem(s) a ser(em)
divulgada(s) no(s) Avatar(res) adquirido(s).

A exposição do Avatar Coxa-Branca será feita no setor selecionado durante o processo de
compra à partir do primeiro jogo após sua aquisição.
A FutebolCard enviará por SMS e/ou e-mail marketing a foto do Avatar Coxa-Branca com a
imagem aplicada e posicionada no estádio no dia do jogo.
Para seguir com o fluxo de compra o participante deve aceitar as condições da campanha e ao
clicar em “Li compreendo e aceito os termos”, reconhece que leu integralmente, compreendeu e
aceita sem ressalvas todos termos e condições da campanha.

