
REGULAMENTO – CAMPANHA 
“Irmão do Jorel e Zé Gotinha na campanha de vacinação contra Poliomielite e Sarampo” 

 

 

1. A CAMPANHA 

 

1.1 A Campanha “Irmão do Jorel e Zé Gotinha na campanha de vacinação contra Poliomielite e                

Sarampo” (a “Campanha”) é promovida e realizada pela TOPSPORTS VENTURES LTDA.,           

sociedade limitada com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro                

Jesuíno Cardoso, 454, 2º andar, Vila Olímpia, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº              

03.390.444/0002-50 (Turner). 

 

1.2 O intuito da Campanha é incentivar crianças a se vacinarem contra Poliomielite e Sarampo,               

por meio lúdico, elaborando um desenho, e ainda dar a oportunidade de aparecer animada no               

canal Cartoon Network da controladora da Turner. 

 

1.3 A Campanha é uma iniciativa da Turner de cunho recreativo e de saúde pública, sem                

subordinação a qualquer modalidade de sorte ou pagamento pelos concorrentes, nem           

vinculação destes ou do contemplado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço,               

não se enquadrando, portanto, nas modalidades de distribuição gratuita de prêmios previstos            

pela Lei Federal nº 5.768/71 e/ou Decreto nº. 70.951/72 e, assim sendo, não está sujeita às                

suas disposições, inclusive no que se refere necessidade de obtenção de autorização prévia. 

 

 

2. PRAZO 

 

2.1 A Campanha acontecerá durante o período da campanha de Vacinação do Ministério da              

Saúde de 2018, tendo início no dia 06 de agosto de 2018 e término no dia 15 de agosto de                    

2018. Para que não restem dúvidas durante o Prazo os Participantes poderão inscrever seus              

desenhos na página FANART (http://www.cnfanart.com/br/) até o dia 15 de agosto de 2018 (o              

“Prazo”). Apenas serão aceitos desenhos enviados e efetivamente recebidos até a data            

aplicável para participação da Campanha, acima definida. 

 

2.1.1 A exibição da animação para a campanha de vacinação do Ministério da Saúde 2018               

ocorrerá no período de 18 de agosto de 2018 a 31 de agosto de 2018, e poderá ser                  

prorrogada conforme prazo de duração de referida campanha.  
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3. PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Esta Campanha é destinada ao público infantil, residente e domiciliado no Brasil. A              

participação dos menores nesta Campanha é de total responsabilidade dos pais ou            

responsáveis legais. 

 

3.1.1 Para participar desta Campanha e fazer jus ao prêmio de se tornar uma personagem com                

o Irmão do Jorel, propriedade do Cartoon Network, os pais ou responsáveis legais do              

Participante deverão conceder prévia autorização, nos termos deste regulamento. 

 

3.2 Ao longo da Campanha a Turner realizará pré-seleção dos desenhos finalistas e, mesmo              

durante o período de inscrições, poderá entrar em contato com os responsáveis pelos menores,              

por e-mail ou telefone, conforme informado no cadastro, para confirmar dados e formalizar a              

autorização da participação dos menores na Campanha.  

 

3.3 Será de exclusiva responsabilidade dos Participantes o cadastro correto dos dados de             

contato, sendo que o Participante perderá o direito de permanecer na Campanha caso seus              

dados estejam incorretos.  

 

3.4 Os dados, documentos e arquivos (desenhos e fotos) enviados pelos Participantes e,             

posteriormente, pelos responsáveis, tem finalidade exclusiva de identificação, contato e          

escolha do vencedor e não serão utilizados para qualquer outra finalidade além da realização,              

condução e conclusão da presente Campanha, exceto com autorização expressa dos           

responsáveis do menor. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DA CAMPANHA 

 

4.1 Os interessados em participar desta Campanha, nos termos do item 3 acima, deverão,              

durante o Prazo, acessar o website da Campanha, disponível por meio do link             

http://www.cnfanart.com/br/, e realizar o cadastro, informando obrigatoriamente: (i) nome         

completo; (ii) e-mail, e (iii) e-mail dos pais ou responsáveis legais. 

 

4.2 Após a conclusão bem sucedida do cadastro, o Participante estará apto a realizar o up load                 

do desenho e de uma foto. 

 

4.2.1 Será admitido um único desenho do Zé Gotinha por Participante. 
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4.2.2 A foto deverá ser atual e em plano americano (meio corpo) para fornecer maiores               

informações para a cartunização. 

 

4.3 A Turner enviará, automaticamente, aos endereços de eletrônicos cadastrados um e-mail            

comunicando a conclusão do cadastro e inscrição do Participante na Campanha. 

 

4.3.1 É de inteira responsabilidade do Participante a indicação correta dos dados cadastrais e              

das informações solicitadas pela Turner. 

 

4.4 Ao longo da Campanha a Turner realizará pré-seleção dos desenhos finalistas e, mesmo              

durante o período de inscrições, poderá entrar em contato com os responsáveis pelos menores,              

por e-mail ou telefone, conforme informado no cadastro para confirmar dados e formalizar a              

autorização da participação dos menores na Campanha. 

 

4.4.1 Estando os responsáveis do Participante de acordo, estes receberão instruções da Turner             

para envio de autorização e documentos necessários para que, caso tenha seu desenho             

escolhido como vencedor, o Participante possa ter sua imagem transformada em           

personagem que participará de animação com o “Irmão do Jorel”, para divulgar a             

campanha de Vacinação do Ministério da Saúde 2018 (o “Video”). 

 

4.4.2 A autorização e os documentos necessários deverão ser devolvidos no prazo de 24 (vinte               

e quatro) horas, contados a partir da data de seu recebimento. 

 

4.4.3 Caso os responsáveis não autorizem ou não enviem a autorização no prazo e conforme               

orientações da Turner, o desenho será automaticamente desclassificado e excluído da           

Campanha. 

 

 

5. APURAÇÃO E CRITÉRIOS DE ESCOLHA  

 

5.1 À medida em que os desenhos forem sendo pré-selecionados, a Turner iniciará o processo               

de contatar os responsáveis indicados no ato da inscrição para confirmar dados e formalizar a               

autorização da participação dos menores na Campanha, nos termos do item 4.4 deste             

regulamento. 
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5.2 Após a prévia seleção ocorrida ao longo do Prazo, no prazo de até 1 (um) dia contado do                   

encerramento do Prazo, a Turner definirá o vencedor da Campanha. 

 

5.2 A seleção final dos desenhos será feita por uma comissão julgadora formada por              

profissionais a exclusivo critério da Turner, sendo que apenas 1 desenho será selecionado como              

vencedor.  

 

5.2.1 Serão considerados como critérios para escolha: a criatividade e a autenticidade do             

desenho.  

 

 

6. DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR  

 

6.1 A divulgação do Participante autor do desenho vencedor ocorrerá no dia 18 de agosto de                

2018, com a veiculação do Vídeo e mediante comunicação diretamente ao responsável legal do              

menor.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

7.1 Os responsáveis legais pelos Participantes desta Campanha declaram, desde já, serem dos             

Participantes a autoria dos desenhos e que tais não constituem plágio ou infração a quaisquer               

direito de terceiros, ao mesmo tempo em que cedem e transferem à Turner, sem quaisquer               

ônus e em caráter definitivo, plena e totalmente, os direitos autorais patrimoniais sobre os              

mesmos, para qualquer tipo de utilização, publicação ou reprodução na divulgação resultado.            

Em caso de suspeita de fraude, o participante será automaticamente desclassificado. 

 

7.2 Não serão consideradas e aceitos desenhos preconceituosas ou imorais, ficando reservada,            

exclusivamente à Turner, a análise destes critérios.  

 

7.3 Ao participar desta Campanha os pais ou responsáveis legais pelo Participante estarão             

automaticamente autorizando, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso             

gratuito e livre de seu nome, sua imagem e sua voz, pela Turner, em qualquer tipo de mídia                  

e/ou peças promocionais, incluindo, mas não se limitando a televisão, rádio, jornal, cartazes,             

faixas, outdoors, mala-direta e na Internet. A autorização descrita acima não implica ou resulta              

em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento, concordando ainda os pais ou             
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responsáveis legais pelo Participante em assinar eventuais recibos e documentos para tal            

efeito, sempre que solicitado pela Turner. 

 

7.4 Os pais ou responsáveis legais pelo Participante concordam em isentar e em não prejudicar               

a Turner, assim como as suas companhias matrizes, subsidiárias, consultores e representantes,            

e a todos os executivos, diretores, sócios, funcionários, representantes e agentes das entidades             

mencionadas, de toda e qualquer responsabilidade por qualquer tipo de perda, lesão a bens ou               

propriedade, lesão ou danos pessoais, que sejam ocasionados total ou parcialmente, direta ou             

indiretamente, pela inscrição na Campanha, participação em qualquer atividade relacionada à           

Campanha ou ao Prêmio. 

 

7.5 O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Campanha suspensa ou cancelada, por              

motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do                

controle da Turner e que comprometa a Campanha de forma a impedir ou modificar              

substancialmente a condução deste como originalmente planejado. 

 

7.6 O Regulamento e Aditivos (se aplicável) estarão à disposição dos interessados, por todo o               

período de vigência da Campanha, no FANART do Canal CARTOON. 

 

7.7 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão           

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela comissão julgadora, composta por             

profissionais da Turner. 

 

7.8 Aplica-se a esta Campanha, incluindo, mas sem se limitar à sua divulgação, às participações               

e às premiações, a legislação brasileira e fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo                  

para dirimir quaisquer controvérsias. 

 

7.9 O Prêmio somente será outorgado ao Participante que aja em total acordo ao disposto               

neste Regulamento e a simples participação nesta Campanha implica na total concordância            

com o presente Regulamento. 

 

 

São Paulo, 27 de julho de 2018. 

Copyright © 2018 Topsports Ventures Ltda. 

Todos os direitos reservados. 
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