
Regulamento do Concurso Cultural “Dia do Desenhista” de Fan Art do 

Priston Tale 

1. O concurso cultural denominado “Dia do Desenhista” de Fan Art do Priston 

Tale é promovido pela Publisher Zenit Games. 

2. O presente concurso cultural, intitulado, “Dia do Desenhista” de Fan Art do 

Priston Tale tem como finalidade interagir com a comunidade de jogadores do 

MMORPG Priston Tale, licenciado e publicado pela promotora. 

3. O concurso cultural “Dia do Desenhista” de Fan Art do Priston Tale será 

realizado entre os dias 15 de abril de 2018 e 13 de maio de 2018. 

4. As inscrições para o concurso cultural “Dia do Desenhista” de Fan Art do 

Priston Tale estarão abertas durante o prazo de realização do concurso e o 

resultado será divulgado dia 19 de maio de 2018. 

5. Os participantes deverão criar um desenho relacionado ao jogo Priston Tale 

e enviar a imagem para a avaliação da comissão julgadora, através do tópico 

específico do Fórum Oficial do Priston Tale. 

6. Podem participar do concurso cultural “Dia do Desenhista” de Fan Art do 

Priston Tale todos os usuários que possuem uma conta cadastrada junto à Zenit 

Games e preenchem os requisitos de participação no Fórum Oficial do Priston 

Tale, conforme dispõe o item 7.6.1 do Regulamento. 

7. A participação neste concurso cultural é voluntária e gratuita, não estando 

condicionada, em hipótese alguma, à aquisição de qualquer produto, bem ou 

serviço. Este concurso cultural não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-

brinde, ou operação assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte, 

não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na 

Lei nº 5.768/71 e Decreto nº. 10.951/72. 

8. Excluem-se da participação deste concurso cultural, integrantes da comissão 

julgadora, os colaboradores diretos da Zenit Games, seus cônjuges e parentes 

até terceiro grau ou pessoas que de alguma forma participem, direta ou 

indiretamente, da promoção do concurso, bem como cônjuges e parentes até 

terceiro grau destas pessoas. 
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9. No dia 13 de maio de 2018, às 23h59, o tópico deste concurso cultural, no 

Fórum Oficial do Priston Tale, será trancado e não será mais possível enviar 

novos desenhos. Da mesma forma, os desenhos enviados em outros tópicos do 

Fórum, durante a realização deste concurso e após o término das inscrições, 

não serão considerados para fins de participação. 

10. Os participantes poderão enviar e concorrer com quantas imagens 

desejarem. Mas, para fins de premiação, apenas uma imagem por usuário 

poderá ser considerada vencedora. 

11. Não serão aceitos desenhos com teor textual nem imagens que:

a) que sejam ofensivos, perturbadores, chulos, obscenos ou ameaçadores, nas 

modalidades psicológica, sexual, racial, religiosa, preconceituosa ou 

discriminatória; 

b) que sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual;

c) que sejam abusivos ou que objetivem causar mal e lesionar, mental e

emocionalmente, outros jogadores; 

d) que façam apologia de atos ilícitos;

e) tenham a intenção de divulgar produtos ou serviços alheios aos objetivos do

concurso ou que tenham qualquer finalidade comercial; 

f) façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contrária a

partidos ou candidatos; 

g) infrinjam alguma lei brasileira;

h) tenham sido produzidos por terceiros.

12. A Comissão Julgadora será composta por Game Masters do jogo Priston

Tale, indicados pela promotora e Publisher Zenit Games, e as suas decisões 

serão soberanas e irrecorríveis. 

13. A avaliação dos desenhos inscritos se dará pela Comissão Julgadora com

base nos seguintes critérios: 

(a) criatividade e originalidade;

(b) adequação ao tema sugerido.

14. Os três melhores desenhos escolhidos e classificados pela Comissão

Julgadora serão premiados e os seus autores ganharão: 

a) Primeiro Colocado: 03 (três) PIN Numbers de R$ 149,90 (cento e quarenta

e nove reais e noventa centavos), totalizando R$ 449,70 (quatrocentos e 
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quartenta e nove reais e setenta centavos) em créditos de moeda virtual Zenit 

(Z$) ; 

b) Segundo Colocado: 02 (dois) PIN Numbers de R$ 149,90 (cento e 

1quarenta e nove reais e noventa centavos), totalizando R$ 299,80 (duzentos e 

noventa e nove reais e oitenta centavos) em créditos de moeda virtual Zenit 

(Z$) ; 

c) Terceiro Colocado: 01 (um) PIN Number de R$ 149,90 (cento e quarenta e 

nove reais e noventa centavos) em créditos de moeda virtual Zenit (Z$) . 

15. Os vencedores deste concurso cultural serão divulgados no dia 19 de maio 

de 2018 no tópico específico do Fórum Oficial do Priston Tale e nos demais 

canais de comunicação oficiais do Priston Tale. 

16. Os PIN Numbers serão enviados, diretamente, para o e-mail cadastrado no 

portal da Zenit Games dos ganhadores. 

16. Os PIN Numbers não possuem data de expiração e poderão ser utilizados 

a qualquer tempo no Priston Shop. 

17. A partir do momento da sua utilização, os créditos em moeda virtual Zenit 

(Z$)  terão o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

18. Para todos os efeitos legais, os participantes do concurso cultural “Dia do 

Desenhista” de Fan Art do Priston Tale declaram-se cientes e concordam, 

irrestritamente, com a totalidade do conteúdo deste regulamento, isentando a 

promotora de qualquer reclamação ou demanda que porventura venha a ser 

apresentada em juízo ou fora dele. 

19. Ao se inscreverem no concurso cultural “Dia do Desenhista” de Fan Art do 

Priston Tale, os participantes concordam em ceder os direitos de propriedade 

intelectual sobre a sua obra para a promotora por prazo indeterminado e 

autorizam-na a utilizar, reproduzir, alterar, adaptar, publicar, transmitir, licenciar, 

postar, vender, traduzir e criar trabalhos derivados para quaisquer finalidades, 

incluindo, mas não se limitando, às comerciais, sem qualquer tipo de 

compensação ou remuneração nem créditos pela sua autoria. 

20. Os inscritos no presente concurso cultural autorizam, também, por tempo 

indeterminado, a divulgação do seu nome de usuário e avatar, cadastrados na 

conta do portal da Zenit Games, em todos os canais de comunicação oficiais do 
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jogo Priston Tale para fins de promoção e divulgação, sem nenhum ônus para 

os organizadores. 

21.Todas as dúvidas e casos omissos neste regulamento serão analisados por 

uma comissão composta pela equipe organizadora e as suas decisões serão 

soberanas e irrecorríveis. 

22. A promotora não se responsabiliza por participações de desenhos que não 

sejam computados por problemas nos servidores, falta de energia elétrica, erros 

ou problemas técnicos na transmissão de dados ou em provedores de acesso 

dos usuários, bem como erros na execução de rotinas de software que possam 

vir a ocorrer. 

23. A promotora reserva-se o direito de alterar qualquer item, a qualquer tempo, 

no regulamento deste concurso cultural, bem como interrompê-lo, 

eventualmente, sem aviso prévio. 

24. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 


