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Março de 2014,
Este documento é um sumário das Regras dos concursos organizados pela eYeka no site da eYeka
(www.eyeka.com). As regras estabelecem os direitos e obrigações dos participantes.
Para maiores detalhes, queira consultar os números entre parênteses, eles se referem aos artigos da Regras de
cada concurso.
Este documento é fornecido com o propósito de informar apenas e não tem valor de lei.
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I. Dos detalhes dos organizadores do concurso
A eYeka está organizando as inscrições convocando contribuições, em nome de uma companhia (art.1). Os
detalhes da companhia são estabelecidos nas Regras a menos que o concurso seja organizado de forma
confidencial no site da eYeka.
II. Da conformidade com as Regras do concurso
Esta Regras são judicialmente vinculativas (art. 12). Antes de entrar no concurso, os concorrentes devem aceitar as
Regras e comprometer-se a cumprir os termos da cláusulas das Regras.
Eles reconhecem que, no evento de fraude ou de quebra das Regras, a sua participação no concurso e/ou no
recebimento do prêmio será considerada nula (art. 2.9, 3.4, 10).
III. Participação no concurso
A menos que seja especificada de outra maneira, o concurso está aberto a qualquer pessoa, sem
restrições de idade ou de lugar de residência. A participação de menores é, no entanto, sujeita à
aprovação parental (art. 2,3).

A participação no concurso é sujeita à criação prévia de uma conta de usuário no site da eYeka e à
aceitação dos Termos de Uso do Site (art. 2.4 , 7.3). Apenas aquelas submissões enviadas durante o
Período de Envio podem participar do concurso (art. 2,2).
IV. Da obrigação de submeter criações artísticas
O concurso envolve a produção de submissões criativas (art. 1, 2.1). Aos participantes são proibidos quaisquer
conteúdos ilícitos (art. 3,1).
Estas submissões devem adequar-se a:
Leis e regulamentos (art. 3.1) e
O sumário do concurso e seus princípios básicos (art. 2,1, 3.2).
O site da eYeka é o único canal pelo qual submissões ao concurso podem ser feitas. Submissões transmitidas por
quaisquer outros meios serão consideradas nulas (art 2.4).
Os participantes devem especificar a fonte dos elementos artísticos integrados em suas submissões na descrição
de sua obra (art. 3,3).
V. Do uso dos materiais da companhia - Confidencialidade
Uso dos materiais da companhia (art. 2.7): Caso quaisquer elementos protegidos pelos direitos à
propriedade intelectual sejam disponibilizados pela companhia, o direito de usar é restrito à criação das
submissões para os propósito de participar no concurso do site da eYeka.
Nenhuma modificação será permitida, exceto por efeito de cortes para se encaixar nas submissões.
CONCURSOS ORGANIZADOS DE MANEIRA CONFIDENCIAL NO SITE DA EYEKA (art. 2.6):
- As submissões enviadas pelos Participantes não são postadas no site da eYeka durante período do concurso.
- Além de fazer upload de sua submissão no site da eYeka para que ela seja consultada pela companhia ou pela
eYeka, cada participante deve manter a sua inscrição confidencial. Desta maneira, os participantes se
comprometem a não revelar ou comunicar, para quaisquer terceiras partes, qualquer uma das submissões.
- Os participantes podem apenas revelar a inscrição para as pessoas que estão diretamente envolvidas na criação
das inscrições.
- Esta obrigação precisa ser seguida até que os vencedores sejam anunciados. Para as inscrições vencedoras, esta
obrigação de confidencialidade é permanente, e qualquer revelação da inscrição será objeto dos termos do
Acordo de Cessão de Direitos.
VI. Da seleção das inscrições vencedoras
As inscrições vencedoras serão selecionadas por um comitê de empregados da companhia e/ou da eYeka (art. em
conformidade com os seguintes critérios: qualidade de execução, narrativa, pertinência ao regulamento e
originalidade da submissão (art. 4,2).
Os vencedores serão notificados pela eYeka, que atua em nome da companhia e por ela por email para o
endereço de e-mail fornecido durante a inscrição no site da eYeka (art. 4,4).
Os vencedores concordam que a eYeka poste o seu nome de usuário nos meios de comunicação da eYeka
(incluindo o blog da eYeka, o Twitter da eYeka e as contas do Facebook) (art. 4.4) e que reproduza o seu nome,
sobrenome e informação do prêmio em conexão com o concurso, para os propósitos promocionais e de relação
com a imprensa, incluindo no site da eYeka sem que seja feito mais pagamentos (art. 11).

A eYeka revelará os detalhes pessoais dos vencedores (incluindo o nome, o sobrenome, o endereço pessoal, o
número da identidade ou do passaporte (art. 13).
VII. Dos prêmios
Os ganhadores receberão os prêmios de acordo com o estabelecido nas regras (art. 5,1).
O prêmios são as quantias pagas totais para a cessão dos direitos de propriedade intelectual nas suas submissões
ao cliente (art. 5,2).
Os prêmios serão pagos pela eYeka, que atua em nome da empresa e por ela, na conta Paypal dos vencedores e
por meio da conta eYeka utilizada para fazer upload das submissões em até oito semanas após o fim do período
(art. 5,4).
O pagamento do prêmio é sujeito às seguintes condições:
Criar e possuir uma conta válida de Paypal para se inscrever no concurso (art. 2,4).
Fornecer à eYeka cópias devidamente preenchidas e assinadas do Acordo de Cessão de Direitos e enviar
à eYeka o original da submissão no formato e no meio como indicado pela eYeka (art. 6,5).
Caso o sistema Paypal não esteja disponível no país do vencedor, os prêmios serão pagos pela eYeka por
transferência bancária para a conta bancária do vencedor.
Os vencedores são responsáveis pela declaração de pagamentos às suas autoridades fiscais e pelo pagamentos de
impostos e de quaisquer encargos sociais pela taxas aplicáveis que podem ser devidas como resultado do
recebimento desses prêmios, onde quer que seja e pelo prazo aplicável (art. 5,3).

VIII. Do uso das submissões
a. Uso das submissões vencedoras (art. 6)
Os vencedores fazem a cessão à companhia dos direitos à propriedade intelectual em suas submissões.
Para este fim, a eYeka enviará um Acordo de Cessão dos Direitos aos vencedores por e-mail (art. 6.1).
Um formulário do Acordo de Cessão de Direitos está disponível no apêndice das regras. Termos e condições do
Acordo de Cessão de Direitos não são negociáveis (art. 6.4).
O Acordo de Cessão de Direitos é assinado por cada vencedor e pela eYeka atuando em nome da companhia e por
ela (art. 6.1).
Os direitos concedidos pelos vencedores do concurso são cedidos pela duração legal de proteção dos direitos
cedidos como estabelecido no Acordo de Cessão de Direitos (art. 6.2).
O vencedor deve rubricar, assinar e retornar à eYeka cópias do Acordo de Cessão de Direitos e o original da
submissão
no
formato
e
no
meio
como
indicado
pela
eYeka
(art.
6.5).
Se um vencedor não enviar o Acordo de Cessão de Direitos e o original antes do período fixado, isso pode resultar
na desqualificação e um vencedor alternativo poderá ser selecionado livremente pela própria companhia (art.
6.6).
A companhia e/ou a eYeka podem requerer que o vencedor faça modificações à submissão, caso se torne
necessário para qualquer uso da submissão (art. 3.6).

b. Uso de todas as submissões aceitas
Com a exceção das submissões vencedoras, os participantes retêm todos os direitos de propriedade intelectual
da submissão (art. 2.8 ; 7.4).
O mesmo se aplica caso a companhia decida não adquirir os direitos da propriedade intelectual das submissões
vencedoras (art. 6.7).
A mera participação no concurso faz os participantes autorizarem expressamente à companhia a reprodução e a
disponibilização para o público das submissões para comunicações externas, relações públicas e comunicações
corporativas e análise em período determinado de tempo (art. 7.1).
Cada participante autoriza a companhia a produzir e a comercializar os itens assumidos nas ideias, nos temas e/ou
conceitos desenvolvidos nas submissões (art. 7.2).
Os participantes concordam que a companhia possui acesso permanente a várias fontes de obras, conceitos,
ideias, inovações e mais geralmente materiais criativos de quaisquer tipos que sejam desenvolvidos internamente
ou pelos parceiros externos da companhia (art. 8) e que a companhia pode desenvolver obras que por acaso sejam
similares à submissão sem que tal similaridade constitua um infringimento.

IX. Das garantias e indenizações (art. 9)
Todos os participantes garantem que a sua submissão é original (art. 9.3) e que eles são os únicos proprietários
dos direitos de propriedade intelectual da sua submissão (art. 9.6).
Em caso contrário, todos os participantes garantem que eles obtiveram permissão por escrito de todos os autores
que contribuíram com a sua submissão (art. 9.4 ; 9.5).
Os participantes que cedem os direitos da sua submissão garantem que a companhia goza em paz e exerce todos
os direitos relacionados à sua submissão (art. 9.2).
Todos os participantes garantem que a sua submissão não infringe os direitos de quaisquer terceiras partes (art.
9.3).
Todos os participantes compensam e deixam a eYeka e a companhia sem danos contra quaisquer alegações em
relação a quaisquer quebras dessas Regras pelos participantes, quaisquer alegações de um terceira parte de que a
Submissão do participante infrinja ou possa infringir (art. 9.1).

X. Dos avisos legais e limitações de obrigações (art. 14)
A companhia e a eYeka não podem ser responsabilizadas sobretudo em questões de conectividade da
Internet, perda ou danos relacionados à perda de submissões, contaminações por qualquer vírus em
potencial ou intrusão por uma terceira parte no modem de um participante ou outro equipamento.
As limitações das obrigações da eYeka não se aplicam sobretudo no caso de danos corporais ou por
morte causada por um ato de negligência ou omissão da eYeka.

