
2.5. As Campanhas submetidas serão objeto de uma análise prévia (moderação) pela 
Realizadora deste Concurso, no sentido de garantir que não haja nenhuma menção ou 
imagem de nudez, violência ou gestos obscenos ou contrários à moral; bem como não 
poderão apresentar palavras de baixo calão, palavrões, ofensas e/ou imagens relativas ao 
nome ou moral de qualquer pessoa. Tal análise prévia, todavia, não é definitiva, podendo o 
negócio ou projeto ser posteriormente aceito ou rejeitado, caso não se enquadre nos itens 
deste regulamento.

2.5.1. Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as Campanhas cuja apre-
sentação contenha imagens e/ou expressões desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, 
religião ou quaisquer outras protegidas por direitos autorais.

2.5.2. Igualmente, a Campanha que demonstrar qualquer tipo de discriminação por conta de raça, 
cor, sexo, posicionamento político, nacionalidade ou origem étnica, será imediatamente desclassi-
ficado pela Realizadora.

2.5.3. A Campanha inscritas não poderá infringir direitos de propriedade intelectual de terceiros, 
tais como, mas sem se limitar a, marca registrada, menção a obras protegidas por direito autoral, 
indicações geográficas, ou mesmo direitos personalíssimos.

2.5.4. As Campanhas que envolverem a imagem ou citação a pessoas, que não o autor, pressupõe 
que este providenciou, às suas próprias expensas, a devida autorização de uso do nome daquelas, 
não sendo a Realizadora responsável pelo uso/aparição indevido destes nomes, sob pena de 
responder, exclusiva e diretamente, pelas ações que de sua omissão possam decorrer e, ainda, 
pelos danos morais e materiais que tal omissão possa causar à Realizadora.

2.5.5. Os fã clubes participantes se comprometem a manter a Realizadora ilesa de, e contra todas 
e quaisquer, ações, causas, reivindicações ou demandas referentes à violação de direitos autorais 
de terceiros. Os participantes se comprometem a resolver qualquer ação, causa ou reivindicação.

2.6. Os fã clubes participantes serão excluídos automaticamente do Concurso em caso de fraude 
comprovada, podendo responder por crime de falsidade ideológica ou documental.

2.7. Em momento algum a empresa Realizadora poderá ser responsabilizada por participações 
atrasadas, enviadas erroneamente, incorretas, inválidas ou imprecisas por parte dos participantes, 
sendo tais causas, motivo de sua exclusão deste Concurso.

2.8. Da mesma forma, a empresa Realizadora não se responsabilizará pelas Campanhas que não 
forem concluídas por problemas nos computadores, servidores, linhas telefônicas ou em prove-
dores de acessos dos usuários ou, ainda, por falta de energia elétrica no local de acesso do 
usuário, sem exclusão das demais situações previstas no ordenamento jurídico, eximindo-se, por 
conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos.

2.9. Na hipótese de recebimento de dois ou mais conteúdos idênticos ou significativamente 
similares, análogos e/ou que de qualquer forma possam ser interpretados como cópia ou repro-
dução, total ou parcial, quando encaminhados por participante distinto, ambos poderão ser des-
classificados deste Concurso.

REGULAMENTO
Concurso Público
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1. DO CONCURSO

1.1. O Concurso “Batalha TUDUM de Fandoms” (“Concurso”) é realizado como um Ato 
Unilateral de Vontade da Netflix Entretenimento Brasil Ltda (“Realizadora”), e se constitui 
em um Concurso Público, com promessa de recompensa, com fundamento no Artigo 854 e 
seguintes do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002, como Ato Unilateral de Vontade.

1.2. O presente Concurso é direcionado aos fã clubes da Netflix, especialmente convida-
dos pela empresa Realizadora para participarem deste Concurso Público.

1.3. Fica previamente estabelecido que os fã clubes participantes, previamente selecio-
nados pela empresa Realizadora deverão eleger uma única pessoa como responsável por 
toda a comunicação com a empresa Realizadora. Essa pessoa, inclusive, será responsável 
pelo recebimento da recompensa em nome do fã clube.

1.4. Essa pessoa indicada deverá ser residente e domiciliada no território brasileiro.

1.5. Este Concurso Público tem como objetivo único e exclusivo selecionar o fã clube 
mais engajado com a Netflix dentre todos os participantes elegíveis.

1.6. É terminantemente proibida a participação de funcionários ou colaboradores da 
Realizadora, independente do vínculo; funcionários e colaboradores da Promosorte Pro-
moções e Merchandising Ltda. e das demais empresas que participam diretamente de sua 
realização e operacionalização.

2. DAS PARTICIPAÇÕES

2.1. Todos os fã clubes pré-selecionados pela empresa Realizadora deverão no período 
compreendido entre as 00h01m do dia 01 de setembro de 2021 a 23h59m do dia 13 de 
setembro de 2021, (horários de Brasília), criar campanhas e pedir que seus seguidores 
votem nestas Campanhas criadas.

2.2. As Campanhas criadas pelos fã clubes participantes deverão ser postadas no site 
www.tudumnetflix.com.br e nas redes sociais dos próprios fã clubes participantes.

2.3. Cada fã clube participante, desde que observados os requisitos estabelecidos neste 
regulamento, poderá participar uma única vez. Para estes efeitos, sempre será considerado 
como válido a primeira Campanha publicada.

2.4. Ao se inscrever o fã clube participante concede autorização dos direitos para a 
exibição do material elaborado, responsabilizando-se, de forma exclusiva e irrestrita, por 
qualquer reivindicação baseada em possível violação de direito autoral ou de imagem da 
Campanha criada.

2.10. É de inteira responsabilidade do participante a defesa de eventual direito contra-acusação 
de plágio ou imitação do material apresentado neste Concurso.

2.11. Fica desde já estabelecido que a inobservância de qualquer dos requisitos aqui indicados 
acarretará na desclassificação imediata do interessado.

2.12. A escolha dos fã clubes participantes deste concurso, bem como a escolha do vencedor, 
será sempre pautada em critérios definidos à exclusivo critério da empresa Realizadora, sendo 
esta decisão soberana e irrecorrível.

2.13. Não terão validade as inscrições e participações que não preencham as condições estabele-
cidas neste Regulamento ou que de qualquer forma sejam a ele contrárias.

3. DA ESCOLHA DO FÃ CLUBE VENCEDOR

3.1. Todas as Campanhas apresentadas na forma deste Regulamento, serão apresentadas no 
site www.tudumnetflix.com.br para votação do público no período de 06 a 13 de setembro de 
2021.

3.2. Será considerado vencedor deste Concurso o fã clube que obtiver o maior número de votos.

3.3. No dia 14 de setembro de 2021, o fã clube vencedor será publicado no site www.tudumnetf-
lix.com.br e nas redes sociais da empresa Realizadora.

4. DA RECOMPENSA

4.1. O fã clube vencedor fará jus a:

- Contrato com a Netflix com duração de 6 (seis) meses para gerenciar a página oficial do título 
vencedor;

- Mentoria da Netflix durante o período sobre o gerenciamento e criação editorial para a página 
vencedora;

- Acesso às ferramentas e fornecedores da Netflix para desenvolver peças e materiais para a 
página do fandom vencedor;

- Verificação junto as plataformas onde o fan-club tem páginas;

- Acesso aos talentos do título durante as janelas promocionais e oportunidades de gravação;

- Exclusividade para postar os vídeos e imagens promocionais do título em primeira mão.
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poderão apresentar palavras de baixo calão, palavrões, ofensas e/ou imagens relativas ao 
nome ou moral de qualquer pessoa. Tal análise prévia, todavia, não é definitiva, podendo o 
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atrasadas, enviadas erroneamente, incorretas, inválidas ou imprecisas por parte dos participantes, 
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2.5. As Campanhas submetidas serão objeto de uma análise prévia (moderação) pela 
Realizadora deste Concurso, no sentido de garantir que não haja nenhuma menção ou 
imagem de nudez, violência ou gestos obscenos ou contrários à moral; bem como não 
poderão apresentar palavras de baixo calão, palavrões, ofensas e/ou imagens relativas ao 
nome ou moral de qualquer pessoa. Tal análise prévia, todavia, não é definitiva, podendo o 
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