TORNEIO MUNDIAL DIGITAL CATAN WORLD CHAMPIONSHIP 2021
"DCWC"
REGRAS OFICIAIS
TODAS ASLEIS E REGULAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E LOCAL SE APLICAM.
VAZIO ONDE PROIBIDO.
1.

ELEGIBILIDADE: O Torneio Mundial de Catan Digital (o "Torneio") é aberto a residentes legais
da Brasil que têm pelo menos (18) dezoito anos no momento da entrada. Os funcionários do
Catan Studio (o "Patrocinador"), e sua respectiva controladora, subsidiárias, afiliadas,
fornecedores, agências de publicidade e promoção, bem como a família imediata (cônjuge, pais,
irmãos e filhos) e membros da família de cada um desses funcionários não estão elegíveis para
participar. O Torneio está sujeito a leis e regulamentos federais, estaduais e locais.

2.

ACORDO COM AS REGRAS OFICIAIS. A participação no Torneio constitui o acordo total e
incondicional do participante e a aceitação dessas Regras Oficiais e as decisões do Patrocinador,
que são definitivas e vinculantes. Ganhar um prêmio depende de estar em conformidade com
estas Regras Oficiais e cumprir todos os outros requisitos aqui estabelecidos.

3.

DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO. O Digital Catan World Championship Tournament é uma série
global de torneios Digital Catan em que um vencedor geral do Digital Catan World
Championship Tournament é determinado.

4.

PERÍODO DE ENTRADA. As inscrições podem ser feitas durante a pré-inscrição do evento e
mediante inscrição no evento real. O torneio termina em 13 de novembero de 2021 no
encerramento da rodada final do torneio.

5.

COMO ENTRAR. O Torneio deve ser inscrito se inscrevendo para o Torneio Mundial de Catan
Digital através da plataforma de eventos Constant Contact. Os links de pré-inscrição serão
divulgados através das mídias sociais, do boletim mensal do CATAN Studio e através de canais
de publicação e distribuição de parceiros. Ao pré-cadastro, o participante concorda em receber emails do CATAN Studio sobre o DCWC. Os e-mails de inscrição serão enviados aos membros da
lista de discussão pré-inscrição do DCWC quando o período de inscrição começar. As inscrições
devem cumprir todos os requisitos do Torneio, conforme especificado, para serem elegíveis para
vencer. As inscrições que não estão completas ou não seguem as regras ou especificações podem
ser desclassificadas a critério exclusivo do Catan Studio. O prêmio consiste apenas nos itens
listados especificamente como prêmio. Todos os impostos federais, estaduais e locais, quando
aplicável, sobre o Prêmio são de responsabilidade do vencedor. Se você usar métodos
fraudulentos ou tentar burlar as regras, sua submissão pode ser removida da elegibilidade a critério
exclusivo do Catan Studio.

6.

PRÊMIOS E PROBABILIDADES. O Vencedor do Torneio de cada um ganhará um troféu e avatar
del gioco CATAN Universe sem valor comercial e um valor máximo aproximado de varejo de no
máximo dez euros (€10). O valor real/avaliado pode diferir no momento da premiação. Os prêmios
e as especificidades do prêmio serão determinados exclusivamente pelo Patrocinador. Não é
permitida a substituição de prêmios ou transferência/cessão de prêmios para outros ou solicitação
do equivalente em dinheiro por ganhador(s) exceto a critério exclusivo do Patrocinador. Qualquer
diferença entre o valor de varejo aproximado declarado e o valor real não será concedida. O
patrocinador reserva-se o direito de substituir qualquer parte do prêmio por um prêmio de valor
igual ou maior. Todos os custos, impostos, taxas e despesas associados a qualquer elemento do
Prêmio não especificamente abordado nas regras são de responsabilidade exclusiva do vencedor.
O vencedor será emitido um formulário de imposto para o valor real de varejo do Prêmio. A
aceitação de prêmios constitui permissão para que o Catan Studio use o nome, semelhança e
entrada do vencedor para fins de publicidade e comércio sem compensação adicional, a menos

que seja proibido por lei. As chances de ganhar dependem do número total de entradas elegíveis
recebidas. Prêmios não reclamados não serão concedidos. O prêmio consiste apenas nos itens
listados especificamente como prêmio. Todos os impostos federais, estaduais e locais sobre o
Prêmio são de responsabilidade do vencedor.
7.

SELEÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO VENCEDOR. O vencedor do Torneio será determinado em sua
colocação geral no torneio. O Torneio segue as regras atuais do jogo de tabuleiro CATAN,
conforme implementado pelo CATAN Universe. Todos os Participantes reconhecem, aceitam e
concordam com as Regras Gerais de Jogo contidas em um documento separado e anexadas e
aceitas até agora.
Os vencedores serão notificados ao término do Torneio por e-mail para o endereço que inseriram
nas Inscrições do Torneio no prazo de 48 (48) horas após a conclusão do Torneio. O Catan Studio
não se responsabiliza pela falha do vencedor em receber avisos devido ao spam, e-mail de lixo
ou outras configurações de segurança dos vencedores ou pela prestação de informações de
contato incorretas ou não funcionais dos vencedores. Se o vencedor selecionado não puder ser
contatado, estiver inelegível, não reivindicar o prêmio no prazo de quinze (15) dias a partir do
momento em que a notificação do vencedor foi enviada, ou não retornar oportunamente uma
declaração e liberação concluída e executada, se necessário, o prêmio(s) pode ser perdido, e um
vencedor alternativo pode ser selecionado.
O recebimento pelo vencedor do prêmio oferecido neste Torneio está condicionado mediante o
cumprimento de toda e qualquer lei e regulamento federal e estadual. QUALQUER VIOLAÇÃO
DESSAS REGRAS OFICIAIS POR VENCEDOR (A CRITÉRIO EXCLUSIVO DO
PATROCINADOR) RESULTARÁ NA DESQUALIFICAÇÃO DO VENCEDOR COMO VENCEDOR
DO TORNEIO E TODOS OS PRIVILÉGIOS COMO VENCEDOR SERÃO IMEDIATAMENTE
ENCERRADOS.

8.

DIREITOS CONCEDIDOS POR VOCÊ. Ao entrar neste Torneio você entende que o CATAN
Studio, qualquer pessoa que atue em nome do CATAN Studio, ou seus respectivos licenciados,
licenciadores, sucessores e atribuições terá o direito, quando permitido por lei, sem qualquer aviso
prévio, revisão ou consentimento para imprimir, publicar, transmitir, distribuir e usar, em todo o
mundo, em qualquer mídia agora conhecida ou daqui em diante em perpetuidade e em todo o
Mundo , sua entrada, incluindo, sem limitação, o nome do ingresso e do vencedor, retrato, imagem,
voz, semelhança, imagem ou declarações sobre o Torneio, e informações biográficas como
notícias, publicidade ou informação e para fins comerciais, publicitários, de relações públicas,
marketing e promocionais sem qualquer compensação adicional.

9.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS. O CATAN Studio reserva-se o direito, a seu exclusivo critério,
de cancelar, encerrar, modificar ou suspender o Torneio deve, a seu exclusivo critério, um vírus,
bugs, intervenção humana não autorizada, fraude ou outras causas além de seu controle
corromper ou afetar a administração, segurança, equidade ou conduta adequada do Torneio.
Nesse caso, o CATAN Studio pode selecionar os destinatários de todas as entradas elegíveis
recebidas antes e/ou depois (se apropriado) da ação tomada pelo CATAN Studio. O CATAN Studio
reserva-se o direito a seu exclusivo critério de desqualificar qualquer indivíduo que adultere ou
tente adulterar o processo de entrada ou o funcionamento do Torneio, evento ou site ou violar
estas Regras Oficiais.

10.

PRIVACIDADE. Este torneio está em conformidade com a lei de privacidade da União Europeia
(UE), especificamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 (GDPR). Para obter
informações sobre como o CATAN Studio usa suas informações pessoais, consulte sua Política
de Privacidade, localizada em: https://www.catanstudio.com/about-us/privacy-policy/.

11.

RETIRADA VOLUNTÁRIA. Os participantes podem retirar-se voluntariamente deste torneio a
qualquer momento sem incorrer em qualquer penalidade monetária ou legal.

12.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE/LIBERAÇÃO. Ao entrar, você concorda em liberar e
manter inofensivo CATAN Studio e suas subsidiárias, afiliados, agências de publicidade e
promoção, parceiros, representantes, agentes, sucessores, atribuições, funcionários, oficiais e
diretores de qualquer responsabilidade, doença, lesão, morte, perda, litígio, reivindicação ou dano
que possa ocorrer, direta ou indiretamente, seja por negligência ou não, a partir de: (i) participação
de tal participante no Torneio e/ou sua aceitação, posses, uso ou uso indevido de qualquer prêmio
ou qualquer parcela lá; (ii) falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando ao
mau funcionamento de qualquer computador, cabo, rede, hardware ou software, ou outros
equipamentos mecânicos; (iii) a indisponibilidade ou inacessibilidade de quaisquer transmissões,
telefone ou serviço de Internet; (iv) intervenção humana não autorizada em qualquer parte do
processo de entrada ou do Torneio; v Erro eletrônico ou humano na administração do Torneio ou
no processamento das entradas.

13.

DISPUTAS. Este Torneio é regido pelas leis dos Estados Unidos da América e do estado de
Minnesota, sem respeitar o conflito das doutrinas da lei. Como condição de participar deste
Torneio, o participante concorda que toda e qualquer disputa que não possa ser resolvida entre
as partes e as causas de ação decorrentes ou relacionadas com este Torneio, será resolvida
individualmente, sem recorrer a qualquer forma de ação coletiva, exclusivamente perante um
tribunal localizado em Minnesota com jurisdição. Além disso, em qualquer disputa, em nenhuma
circunstância será permitido ao participante obter prêmios, e, por este meio, renuncia a todos os
direitos de reivindicação de danos punitivos, incidentais ou consequentes, incluindo honorários
advocatícios razoáveis, além das despesas reais fora do bolso do participante (por exemplo,
custos associados à entrada no Torneio, se houver), e o participante renuncia ainda mais a todos
os direitos de ter os danos multiplicados ou aumentados.

14.

LISTA DE VENCEDORES. Para nomes de vencedores, envie um envelope auto-endereçado e
carimbado por 31/12/2021 para: CATAN Studio DCWC 2021 Tournament - Attention: "Winner's
List", Asmodee North America, c/o CATAN Studio, 1995 West County Road B2, Roseville, MN
55113 USA. A lista do vencedor estará disponível após 22/11/2021.

15.

PATROCINADOR. Asmodee North America, Inc. (negociação como "CATAN Studio"), 1995 West
County Road B2, Roseville, MN 55113 EUA. Você pode entrar em contato com o CATAN Studio
na Brasil cuidar de Galápagos Jogos, R. Mourato Coelho, 936 - Pinheiros, São Paulo - SP,
05417-001, Brasil.

