
 

 

REGULAMENTO 

PROMOÇÃO COMERCIAL “UBERHACK – A HACKATHON DA MOBILIDADE” 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS 

1. EMPRESA REQUERENTE 
 

Razão social  Nome fantasia 

Uber do Brasil Tecnologia Ltda UBER 

Endereço – Bairro Cidade/UF 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201. 26º e 27º Andares. 
Salas 2601 e 2701. 

São Paulo – SP 

CNPJ CEP 

17.895.646/0001-87 05426-100 

E-mail Telefone 

isabela@tg.adv.br  11 2309-9771 

A Empresa é denominada “Promotora”. 

2. NOME DA PROMOÇÃO 

UberHACK – A Hackathon da Mobilidade 

3. MODALIDADE PROMOCIONAL A SER UTILIZADA 

Concurso. 

4. ÁREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO 
A promoção tem abrangência nacional, ou seja, podem participar pessoas de todo o Brasil, 
porém ela terá etapas presenciais (Hackathon) nas seguintes cidades: Brasília – DF, Fortaleza – 
CE, Belo Horizonte – MG, Porto Alegre – RS, Recife – PE e São Paulo – SP. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO 

90 (noventa) dias. 

6. DATA DE INÍCIO E DE TÉRMINO DA PROMOÇÃO 

Início em 07 de março de 2018 e término em 05 de junho de 2018. 

 

7. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

Os períodos de participação na Promoção estão divididos entre o Período de Inscrição e a 
Hackathon de cada cidade, conforme tabela abaixo: 
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Cidade Período de Inscrição (de 
acordo com horário de 

Brasília) 

Hackathon 

Porto Alegre – RS  
00h00 do dia 7 de março de 

2018, até as 23h59 do dia 21 de 

março de 2018 

24 e 25 de março de 2018. 

Fortaleza – CE 
00h00 do dia 19 de março de 

2018, até as 23h59 do dia 2 de 

abril de 2018 

7 e 8 de abril de 2018. 

Belo Horizonte – MG  
00h00 do dia 1 de abril de 
2018, até as 23h59 do dia 15 de 
abril de 2018 

21 e 22 de abril de 2018. 

Brasília – DF 
00h00 do dia 14 de abril de 
2018, até as 23h59 do dia 28 de 
abril de 2018 

5 e 6 de maio de 2018. 

Recife – PE  
00h00 do dia 28 de abril de 
2018, até as 23h59 do dia 12 de 
maio de 2018 

19 e 20 de maio de 2018. 

São Paulo – SP  
00h00 do dia 12 de maio de 
2018, até as 23h59 do dia 26 de 
maio de 2018 

2 e 3 de junho de 2018. 

São Paulo – SP (Hackathon 
final) 

 

Não se aplica 

 

5 de junho de 2018 

 
8. PARTICIPANTES 

Participam desta Promoção as pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, 
residentes e domiciliadas no Brasil, que cumpram os requisitos de inscrição e de participação. 

Fica claro, desde já, que a Promotora não arcará com despesas de viagem e demais custos de 
participantes de fora das cidades em que acontecerão as Hackathons que voluntariamente de 
inscreveram na Promoção.  

Estão excluídos de participação nesta Promoção as pessoas jurídicas e qualquer funcionário da 
Promotora e de qualquer agência, empresa ou escritório terceirizado contratado para atuação 
nessa Promoção, incluindo aqueles que tenham participado em qualquer fase desta promoção 
(desenho, desenvolvimento, aprovação ou execução) ou tenham tido acesso a informações 
confidenciais ou privilegiadas sobre qualquer fase da promoção (desenho, desenvolvimento, 
aprovação ou execução). 
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9. OBJETIVO DA PROMOÇÃO 

A presente Promoção tem o objetivo de selecionar times de desenvolvedores para criar 
soluções de mobilidade urbana com foco nas situações de "último km" através do 
desenvolvimento de protótipos, softwares e outros projetos que possam ser aplicados ou 
desenvolvidos para esse objetivo. 

10. INDICAÇÃO DA QUANTIDADE, DESCRIÇÃO, VALOR UNITÁRIO E TOTAL DE PRÊMIOS 
 

Serão distribuídos pela Promoção 28 (vinte e oito) prêmios, conforme discriminado na tabela a 
seguir:  

Descrição do prêmio 
Quantidade 
de prêmios 

Valor unitário 
(R$) 

 
Finalistas de Brasília – DF, Fortaleza – CE, Belo Horizonte – 
MG, Porto Alegre – RS, Recife – PE e São Paulo - SP: 
 

● Fone de ouvido bluetooth 

 

24 (vinte e 
quatro) 

R$ 300,00 

Ganhadores finais 
1 (um) pacote de viagem para Pittsburgh, EUA, para visitar o 
escritório da Uber e para conhecer o time de engenharia da 
Uber. 
 
O pacote inclui os seguintes itens:  

● Visita ao escritório da Uber e para apresentação do 
time de engenharia da Uber. 

● Passagem aérea ida/volta, classe econômica, saindo do 
aeroporto mais próximo da residência informada pelo 
ganhador, sendo a companhia área escolhida a critério 
da Promotora; 

● 4 (quatro) noites de hospedagem em hotel escolhido 
exclusivamente pela Promotora; 

● Alimentação (café da manhã, almoço e jantar); 
● Traslados necessários da residência do 

contemplado/aeroporto e/ou rodoviária /local de 
hospedagem / escritório da Uber / aeroporto e/ou 
rodoviária /residência do contemplado; 

● Seguro de viagem internacional. 
 

4 (quatro) R$ 8.000,00 

VALOR TOTAL DOS PRÊMIOS (R$)* 
* Os valores acima se referem ao valor de mercado atual e 
aproximado do bem 

R$ 39.200,00 
 

Aos finalistas que participaram das etapas regionais nas cidades de Brasília – DF, Fortaleza – CE, 

Belo Horizonte – MG, Porto Alegre – RS e Recife – PE serão custeadas as despesas de viagem 
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para participação da rodada final em São Paulo – SP, se incluindo: 

● Passagem aérea e/ou rodoviária de ida/volta, classe econômica saindo do 

aeroporto/rodoviária mais próximo da residência informada pelo ganhador, sendo a 

companhia área/viária escolhida a critério da Promotora; 

● 1 (uma) noite de hospedagem em hotel escolhido exclusivamente pela Promotora; 

● Alimentação; 

● Traslados necessários da residência do contemplado/aeroporto e/ou rodoviária 

/local de hospedagem / local da Hackathon / aeroporto e/ou rodoviária /residência do 

contemplado. 

Os prêmios apenas poderão ser fruídos nas datas estabelecidas pela Promotora, sendo que, em 
caso de impossibilidade de utilização em referida data o ganhador perderá o direito ao prêmio. 

É obrigação exclusiva dos contemplados cumprirem todos os requisitos exigidos para 
usufruírem da viagem. Caso ocorra qualquer imprevisto por parte do contemplado não caberá 
nenhum ressarcimento ou pagamento de quantia em dinheiro pela Promotora. 

Se o finalista residir em até 500 km e distância de São Paulo – SP, seu transporte poderá ser 
rodoviário para a participação da etapa final em São Paulo – SP.  

O finalista e/ou contemplado declara estar cientes das situações abaixo elencadas, nas quais, 
entre outras legalmente admitidas, a Promotora não se responsabilizará: 

● Por qualquer ato pessoal que o contemplado venha a cometer, notadamente aqueles que 
apresentem qualquer forma de afronta aos bons costumes, à moral e à legislação vigente. 

● Por atrasos ou cancelamento de voos e por falhas na prestação de serviços por terceiros. 
● Por quaisquer motivos de caso fortuito ou de força maior que impeçam o contemplado de 

cumprir os prazos estipulados nesta Promoção. 
● Pela a obtenção dos respectivos passaportes, vistos e demais documentos. 

O traslado dos finalistas até o aeroporto/rodoviária de embarque será preferencialmente 
realizado no dia do embarque/desembarque, porém poderá ocorrer um ou dois dias antes, a 
critério único e exclusivo da Promotora, para garantir a pontualidade ao embarque para o 
destino final, hipótese em que a Promotora os acomodará em hotel de categoria econômica a 
ser escolhido a critério da Promotora.  

A escolha da data e dos horários dos voos, de eventuais conexões, bem como dos horários dos 
traslados será realizada pela Promotora a seu único e exclusivo critério, com o objetivo de 
garantir o embarque conjunto de todo o grupo de finalistas e/ou contemplados para o destino 
final da viagem. A Promotora não será responsável por hospedagem em hotel ou qualquer 
outro custo, caso o finalista e/ou contemplado perca o traslado de embarque/desembarque 
oferecidos pela Promotora. 

Caso o finalista e/ou contemplado resida em uma cidade que não possua aeroporto, será 
providenciado o deslocamento até o aeroporto mais próximo, sendo de livre escolha da 



 

 

|      5 

 

 

Promotora o meio de transporte para esse fim. Fica desde já claro e acertado que o finalista 
e/ou contemplado, em nenhuma hipótese, será reembolsado caso escolha outra forma de 
locomoção que não seja aquela oferecida pela Promotora. 

As datas, horários e o nome nas passagens aéreas não poderão ser alteradas após emitidas pela 
Promotora. A viagem aos EUA acontecerá em no segundo semestre de 2018. 

A Promotora também não se responsabiliza por quaisquer danos e despesas oriundas de 
motivos de caso fortuito ou de força maior que impeçam o finalista e/ou contemplado de 
cumprir os prazos estipulados nesta Promoção. 

A Promotora não liberará a extensão da viagem, mesmo que seja por conta própria. 

Toda a documentação pessoal necessária para a viagem (passaporte com validade mínima de 6 
meses antes da data da viagem, visto e demais autorizações aplicáveis) deverá ser 
providenciada pelos finalistas e/ou contemplados, restando certo que não poderá a Promotora 
ser responsabilizada se o contemplado não possuir passaporte e/ou visto.  

A Promotora não garante o acesso dos contemplados ao país de destino, não sendo devida 
qualquer compensação caso haja qualquer problema na imigração que impossibilite o acesso. 

O finalista e/ou contemplado será acomodado em hotel de categoria econômica a ser escolhido 
pela Promotora a seu único e exclusivo critério.  

A utilização do Prêmio deve ser dar exclusivamente nas condições aqui previstas, não sendo 
admitida qualquer alteração na duração da viagem, na hospedagem ou no acréscimo de 
atividades e no destino. Porém caso algum finalista e/ou contemplado decida realizar atividades 
não programadas no pacote de viagem oferecido como prêmio, ou mesmo não participar 
daquelas que serão oferecidas no referido pacote, este ficará integral e exclusivamente 
responsável pela programação escolhida, por todas e quaisquer despesas oriundas desta 
programação e por qualquer dano e/ou prejuízo que o contemplado e/ou seus respectivos 
acompanhantes venham a sofrer em decorrência desta, não cabendo à Promotora ressarci-lo 
ou compensá-lo das despesas decorrentes dessa escolha. 

Não estão inclusos no prêmio despesas com: excesso de bagagem ou bagagem extra, frigobar, 
lavanderia, cofre, telefonemas, locação de carros, bebidas alcóolicas, corridas de táxi,  compras 
pessoais, alimentação fora do previsto no roteiro de viagem e/ou demais despesas que não 
estiverem aqui descritas neste Regulamento, as quais serão de inteira responsabilidade do 
contemplado e deverão ser pagas exclusiva e diretamente pelo finalista e/ou contemplado no 
momento em que lhe forem exigidos pelos prestadores de serviço, razão pela qual não caberá 
em hipótese alguma qualquer responsabilidade da Promotora e/ou indenização a ser por ela 
suportada. 

A Promotora não se responsabiliza, em hipótese alguma, por quaisquer danos, avarias ou 
prejuízos que possam ocorrer ao contemplado, bem como aos seus bens materiais durante a 
viagem objeto do Prêmio, tais como, mas não se limitando, roubo, furto, acidentes e/ou 
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extravio de mala, os quais deverão ser objeto de reclamação diretamente com a pessoa ou 
empresa prestadora de serviços responsável pelos prejuízos. 

Será de responsabilidade do contemplado, inclusive quanto aos custos necessários, a obtenção 
do passaporte e do visto de entrada no destino, ou, se for o caso, tomada de providências 
relacionadas à Vigilância Sanitária e à Polícia Federal, não cabendo à Promotora qualquer 
providência neste sentido. Fica estabelecido que a negativa de vistos ou emissão de passaporte 
e/ou documentos não recairá em nenhuma responsabilidade para a Promotora, sendo certo 
que na hipótese do ganhador ficar impedido de realizar a viagem, perderá o direito ao prêmio. 

A Promotora em hipótese alguma poderá ser responsabilizada por danos gerados aos 
ganhadores decorrentes da impossibilidade ou atraso da emissão da documentação acima 
descrita, ficando estabelecido desde já que a negativa na emissão de passaportes, vistos e /ou 
demais documentos obrigatórios que resulte na impossibilidade de realização da viagem 
acarretará na perda do direito ao prêmio.  

Todas as despesas, taxas, impostos, contribuições previdenciárias e emolumentos necessários 
para a entrega dos prêmios serão de responsabilidade da Promotora. 

A propriedade dos prêmios será comprovada pela Promotora à Centralizadora Nacional de 
Promoções Comerciais da Caixa Econômica Federal (CEPCO), conforme o artigo 34, inciso I da 
Portaria 41/2008 do Ministério da Fazenda. 

11. DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO 

Para participar da promoção, o interessado deverá se inscrever de acordo com o período de 
participação da cidade da qual deseja participar da Hackathon por meio do site 
t.uber.com/uberhack, fornecendo todas as informações solicitadas. 

Ao final do período de inscrição de cada cidade, as inscrições serão submetidas e avaliadas, por 
uma Comissão Julgadora formada por profissionais selecionados exclusivamente pela 
Promotora, de acordo com os seguintes critérios: 

(i) Inscritos que tenham conhecimento e/ou experiência em, pelo menos, 01 (uma) das 
áreas elencadas - Programação e desenvolvimento de aplicativos web/mobile; ou 
Design gráfico; ou Gestão de negócios; 

Em cada uma das cidades, exceto São Paulo – SP, poderão ser selecionados até 50 (cinquenta) 
inscritos para participação da Hackathon de cada cidade. Em São Paulo – SP, poderão ser 
selecionados até 80 (oitenta) inscritos. Se não houver inscritos o suficiente para atingimento 
desses números, será selecionada a quantidade de participantes que atingiram os critérios aqui 
listados. 

Após a seleção dos participantes, serão realizadas as rodadas locais da Hackathon, conforme 
tabela presente neste Regulamento, nas quais os participantes serão divididos em grupos de 
até 4 (quatro) pessoas, sendo preferencialmente 2 programadores, 1 designer e 1 
empreendedor/administrador.  
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Os grupos deverão criar soluções de mobilidade urbana através do desenvolvimento de 
protótipos, softwares e outros projetos que possam ser aplicados ou desenvolvidos e contarão 
com um grupo de mentores que estarão disponíveis para auxiliá-los, composto por 
representantes da Uber e especialistas de mercado. 

Os projetos de cada grupo de cada cidade serão avaliados de acordo com os seguintes critérios, 
nessa ordem: 

a) Criatividade; 

b) Aplicabilidade do sistema para solucionar os problemas atinentes à experiência do usuário 
com a plataforma; 

c) Disruptividade da inovação; 

d) Viabilidade de execução real da solução tecnológica desenvolvida; e 

e) Qualidade e avanço no desenvolvimento do protótipo físico funcional. 

Será selecionado 1 (um) grupo de cada cidade como finalista, em um total de 6 grupos, os quais 
farão jus aos prêmios listados neste Regulamento. Em caso de empate, será selecionado o 
grupo que tiver a nota mais alta no critério Criatividade (caso haja empate também na nota do 
critério Criatividade, será selecionado o grupo que tiver a nota mais alta no critério b, e assim 
sucessivamente). Se dois ou mais grupos estiverem empatados em todas as notas, o finalista 
será selecionado mediante um sorteio entre os empatados. 

Os 6 (seis) grupos selecionados participarão da rodada final em São Paulo – SP, no dia 05 de 
junho de 2018.  

A rodada final consistirá apenas em uma apresentação dos projetos à banca julgadora, a qual 
será formada por profissionais selecionados exclusivamente pela Promotora e que avaliará os 
projetos finalistas de acordo com os mesmos critérios aplicados nas rodadas regionais de cada 
cidade. Os projetos apresentados à banca julgadora deverão corresponder aos projetos 
desenvolvidos durante as etapas iniciais do concurso, não podendo ser aperfeiçoados no tempo 
decorrido entre as etapas inicial e final. 

Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da promoção 
aqui previstas. 

12. APURAÇÕES 

As apurações dos finalistas acontecerão nos últimos dias de cada rodada regional, conforme 
tabela deste Regulamento e a apuração do grupo ganhador final acontecerá no dia 05 de junho 
de 2018. 
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13. CRITÉRIO QUE DEVE SER CUMPRIDO PELO PARTICIPANTE PARA TER DIREITO AO 
PRÊMIO 

Para ter direito ao Prêmio, o participante deverá se inscrever adequadamente e aceitar a 
participação nas rodadas regionais e na rodada final da Promoção, autorizando desde já a 
gravação e utilização de sua imagem nestes eventos, dentro dos critérios éticos e legais 
aceitáveis. 

14. LOCAL ONDE OS PRÊMIOS SERÃO EXIBIDOS 

Os prêmios serão exibidos de maneira ilustrativa no aplicativo da Promotora e no site da 
Promoção. 

15. LOCAL ONDE A PREMIAÇÃO SERÁ ENTREGUE 

O prêmio fone de ouvido será entregue no local de cada etapa regional. 

O prêmio pacote de viagem será entregue por meios eletrônicos (e-tickets de passagens e 
reservas de hotéis etc.) da Promotora aos contemplados. 

O prêmio será entregue em até 30 (trinta) dias após a apuração, conforme artigo 5°, do 
Decreto nº 70.951/72. 

O participante não poderá transferir o seu prêmio.  

Na hipótese de o contemplado ser incapaz, as regras para entrega do prêmio serão as do 
Código Civil vigente. 

Na eventualidade do contemplado falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, na 
pessoa de seu inventariante, que deverá comprovar tal condição e exercer o seu direito no 
prazo previsto nesta Promoção. 

A documentação pessoal que se fizer necessária ao recebimento, retirada e a fruição do 
prêmio será de inteira responsabilidade do participante contemplado. 

16. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO PRÊMIO 

Caso o Prêmio não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do 
término da Promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será 
recolhido pela Promotora ao Tesouro Nacional, como renda da União, em até 10 (dez) dias 
passados da data do término do prazo prescricional. 

17. DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES 

Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, 
podendo ser sumariamente desclassificados os participantes que descumprirem quaisquer 
regras desta Promoção, que cometerem qualquer tipo de suspeita de fraude, incluindo, mas 
não se limitando a, à criação, benefício e utilização de ferramentas automatizadas, uso e 
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benefício de dados e identidades falsas, bem como utilização indevida de direitos autorais e de 
propriedade intelectual, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

Em qualquer hipótese de desclassificação de participante(s), a Promotora buscará novo(s) 
ganhadores, de acordo com os critérios de participação e premiação previstos neste 
Regulamento, sendo considerado(s) contemplado(s) o(s) participante(s) que tiver(em) 
cumprido todas as regras e condições de participação previstas neste Regulamento. 

Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da Promoção em caso de suspeita de 
fraude comprovada ou de apresentação de inscrições e/ou projetos em desacordo com as 
regras deste Regulamento, bem como por utilização indevida de direitos autorais, podendo 
ainda responder civil e criminalmente pela devida infração. 

O correto e completo preenchimento do cadastro de inscrição é pressuposto de participação 
neste Concurso e, caso seja identificado pela Promotora o preenchimento incorreto ou 
incompleto, o uso de informações falsas ou a adoção de outras práticas que porventura possam 
ser enquadradas como atos irregulares ou ilícitos, a Promotora poderá imediatamente 
desclassificar os participantes que adotarem tais práticas. 

Serão desclassificadas as participações que infringirem quaisquer das condições estabelecidas 
neste Regulamento, bem como, apresentarem qualquer conteúdo inadequado, inapropriado, 
obsceno, ou impeditivo, observadas as políticas e condutas corporativas da Promotora, e que 
possam vir a causar prejuízos a terceiros. 

No caso da desclassificação de um grupo, tanto nas etapas iniciais quanto na final, será 
selecionado o grupo com nota imediatamente inferior à nota do grupo desclassificado e assim 
sucessivamente até identificação do grupo contemplado. 

A Promotora se reserva o direito de realizar auditorias aleatórias dos participantes, ao longo do 
período de participação na Promoção, de modo a conferir se os dados cadastrais informados 
estão corretos, bem como checar a veracidade das informações imputadas pelo participante. 
Se o participante não puder comprovar as informações fornecidas ou se elas forem identificadas 
como incorretas ou inconsistentes, será desclassificado – podendo, a critério da Promotora, se 
reinscrever na Promoção com informações legítimas.  

18. DÚVIDAS, CONTROVÉRSIAS E RECLAMAÇÕES 

As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da Promoção serão, 
primeiramente, dirimidas pela Promotora e, persistindo-as, serão submetidas à Representação 
Nacional de Promoções Comerciais (REPCO/CAIXA) e/ou aos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

No ato de sua inscrição os participantes declaram desde já ser da própria autoria e/ou 
titularidade os códigos de programação e demais ativos utilizados e desenvolvidos ao longo da 
Promoção, e que não constituem plágio de espécie alguma ou reprodução, ainda que 
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autorizada, estando isenta a Promotora de qualquer reclamação relacionada ao uso indevido 
de direitos de propriedade intelectual de terceiros, devendo os participantes arcarem com 
eventuais danos decorrentes de tais atos. 

Os participantes declaram ainda que e demais ativos de propriedades intelectuais que venham 
a ser apresentadas no presente Concurso não infringem quaisquer direitos de terceiros, 
responsabilizando-se integralmente em caso de violação à presente declaração, devendo 
isentar a Promotora de todos e quaisquer danos que essa venha a sofrer em decorrência de 
eventual lesão a direitos de terceiros. 

Não haverá qualquer tipo de contraprestação pela Promotora pelo uso dos projetos 
desenvolvidos pelos Participantes nas etapas regionais e na etapa final nem pelo uso das 
imagens e demais direitos de personalidade dos participantes.  

Somente serão consideradas válidas as inscrições que preencherem todas as condições 
necessárias, realizadas dentro do prazo e pelos procedimentos previstos neste Regulamento. 
Os dados fornecidos pelo participante, no momento de sua inscrição, deverão ser corretos, 
claros e precisos, sendo de sua total responsabilidade a veracidade das informações. 

As inscrições submetidas não poderão ser contrárias à moral, aos bons costumes, ao art. 5º da 
Constituição Federal, à Legislação Federal, Estadual ou Municipal vigente e não poderão 
incentivar a violência, tampouco poderão conter qualquer espécie de indicação de preconceito 
racial, de gênero, sexual, religioso, social ou político, sob pena do participante ser 
desclassificado e ainda responder integralmente por qualquer dano porventura causado, não 
cabendo desta decisão qualquer espécie de recurso. 

Os contemplados autorizam igualmente, a título gratuito, o uso de sua imagem, voz, 
performance e nomes, em filmes publicitários e institucionais veiculados em mídia eletrônica, 
digital, internet, fotos, cartazes, anúncios em jornais e revistas e em qualquer outra forma de 
mídia impressa, para divulgação da Promoção no território nacional pelo período de até 01 (um) 
ano após a data da divulgação dos contemplados. 

A Promotora poderá exibir os projetos (páginas de programação, textos, fotos, vídeos etc.) 
desenvolvidos pelos participantes da Promoção na vitrine do site da Promoção ao longo da 
vigência do site, bem como a imagem dos participantes. É obrigação dos participantes que se 
inscreverem obter e guardar consigo a autorização de uso de imagens de quaisquer pessoas 
que forem retratadas nas imagens que eventualmente forem carregadas pelo participante no 
site da Promoção. 

A utilização e/ou divulgação dos conteúdos objeto da presente Promoção pela Promotora não 
dependerá de prévia autorização do participante desta Promoção nem lhe dará direito a 
qualquer remuneração.  

Os participantes reconhecem que a Promotora pode ter desenvolvido ou estar desenvolvendo 
projetos semelhantes ou idênticos aos projetos, ideias, sugestões ou comentários realizados 
durante sua participação nesta Promoção, e renunciam a qualquer pretensão sobre os mesmos. 
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Os participantes do Concurso, incluindo os contemplados, assumem total e exclusiva 
responsabilidade a respeito de todas e quaisquer reinvindicações de terceiros em relação a seu 
projeto. 

A participação na Promoção implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 
Regulamento, sendo imprescindível que todos os participantes concordem com as regras de 
sua realização. As autorizações supra descritas não implicam na obrigatoriedade da Promotora 
de utilizar/disseminar/veicular os projetos imagens, nomes, vozes dos participantes. 

A disseminação/divulgação da imagem, nome e voz dos Participantes por terceiros durante ou 
após o término do presente Concurso, por quaisquer meios, incluindo, principalmente, em 
meios digitais, tais como Facebook, Youtube, Instagram, etc., mas não a esses se limitando, não 
será de responsabilidade da Promotora.  

Considerar-se-á fraude todos os atos praticados, para participação no Concurso, em desacordo 
com a lei e os termos do presente Regulamento, bem como que visem à obtenção de benefício 
e/ou vantagem de forma ilícita, incluindo plágio, informações não verdadeiras na inscrição, 
violação de direitos, ofensa à moral e aos bons costumes, e ainda, o não cumprimento de 
nenhuma das condições estabelecidas neste Regulamento. Nessas hipóteses, o participante 
poderá ser desclassificado. 

À Promotora reserva-se o direito de, soberana e unilateralmente, desclassificar e excluir os 
participantes cuja conduta demonstre estar manipulando a operação do Concurso, bem como 
os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste Regulamento, 
sendo esta decisão irrecorrível. 

Os participantes autorizam a utilização de seus endereços físicos, eletrônicos, telefones e 
demais dados informados com o propósito de formação e atualização de cadastro, reforço de 
mídia publicitária e divulgação da própria Promoção, nos limites do Código de Defesa do 
Consumidor, sem nenhum ônus para a Promotora, sendo que, no entanto, de acordo com o 
que dispõe o artigo 11 da portaria MF nº 41/2008, a Promotora está expressamente vedada de 
comercializar ou ceder, ainda que a título gratuito, os dados coletados nessa promoção. 

Os dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o 
estado da técnica disponível, e somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e 
previamente autorizadas, em observância a legislação em vigor. 

A Promotora não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico do 
participante, de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores do 
participante, equipamentos de computadores, celulares, tablets, hardware ou software do 
participante, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões nos 
sistemas do participante para o correto processamento de solicitação de viagens no aplicativo 
Uber, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de cadastros, em razão de 
problemas técnicos, congestionamento na Internet, vírus, falha de programação (bugs) ou 
violação por terceiros (hackers).  
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O participante será responsabilizado por todos os danos causados à Promotora e também a 
outros terceiros decorrentes de sua conduta durante a participação na Promoção.  

O participante reconhece e aceita expressamente que a Promotora não poderá ser 
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso ou da 
eventual aceitação da recompensa. 

Fica, desde já, eleito o foro do participante para solução de quaisquer questões referentes ao 
Regulamento da presente Promoção. 

Certificado de Autorização CAIXA nº 3-5259/2018. 

 

 


