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Termos e Condições do Concurso Pack It For Recycling 2020 

(Embale suas remessas para reciclagem)  

 

NENHUMA COMPRA OU PAGAMENTO DE QUALQUER TIPO É NECESSÁRIO PARA 

PARTICIPAR DO CONCURSO OU GANHAR. 

ESTA PROMOÇÃO É PREVISTA PARA TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO E SERÁ REGIDA 

PELA LEI DO BRASIL. NÃO ENTRE SE NÃO ESTIVER ELEGÍVEL OU NÃO ESTIVER 

LOCALIZADO NO BRASIL NO PERÍODO DO CONCURSO. 

1. ELEGIBILIDADE: CONCURSO ABERTO APENAS PARA RESIDENTES NO BRASIL. 

Funcionários, executivos e diretores da TerraCycle Brasil ("Patrocinador"), seus respectivos pais, 

subsidiárias e empresas afiliadas, agências de publicidade, promoção ou produção, web masters/ 

fornecedores (e seus dependentes [cônjuge, pais, filhos, irmãos] e indivíduos que residem na mesma casa, 

parentes ou não) não são elegíveis para participar. Ao participar, os participantes concordam com estas 

Regras Oficiais, as decisões da comissão avaliadora e as decisões do Patrocinador. 

1a. Elegibilidade Específica: O Concurso Pack It For Recycling ("Concurso") está aberto aos 

participantes de qualquer programa de reciclagem ativo ("Programas Participantes"). Todos os 

locais de coleta da TerraCycle são automaticamente inscritos se estiverem confirmados e ativos 

(não em uma lista de espera) em pelo menos um Programa Participante, de acordo com o perfil 

deles em www.terracycle.com.br durante o Período Promocional descrito abaixo. Você pode se 

inscrever e participar dos programas participantes gratuitamente em 

https://www.terracycle.com/pt-BR/collection-programs. 

2. PERÍODO PROMOCIONAL: O Concurso começará em 4 de maio de 2020 às 17:00 no 

horário de Brasília e terminará em 31 de agosto de 2020 às 23:59 no horário de Brasília 

("Período Promocional"). As etiquetas dos Programas Participantes devem ser baixadas até 30 de 

junho de 2020 às 23:59 no horário de Brasília para serem elegíveis para a promoção. As 

remessas recebidas e computadas durante o Período Promocional serão elegíveis para o Prêmio. 

Leva aproximadamente 4 semanas para que uma remessa seja recebida e computada em sua 

conta TerraCycle. 

3. PARA PARTICIPAR: Os locais de coleta inscritos nos Programas Participantes que atendem 

às condições descritas acima (1a) estão automaticamente inscritos no Concurso. Para competir, o 

participante deve fazer o download de uma etiqueta de envio de um dos Programas Participantes 

entre 4 de maio de 2020 e 30 de junho de 2020. Um participante que atender aos critérios acima 

será selecionado globalmente aleatoriamente todos os dias como Vencedor. 

www.terracycle.com.br
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4. PRÊMIO: Após a seleção do Vencedor, a remessa para a etiqueta de envio específica gerada 

deve ser enviada para a TerraCycle e registrada até 31 de agosto de 2020. Quando a remessa for 

recebida, o participante receberá trinta mil (30.000) pontos bônus em sua conta que equivalem a 

R$ 300,00. Os pontos bônus serão creditados na conta TerraCycle do local até 1º de dezembro de 

2020. 

5. CONDIÇÕES GERAIS: Os participantes (e os pais/responsáveis legais do participante, caso 

seja menor de idade) concordam que o Patrocinador e seus respectivos pais, subsidiárias e 

empresas afiliadas e agências de publicidade e promoção e todos os seus respectivos diretores, 

funcionários, representantes e agentes não terão nenhuma responsabilidade por quaisquer lesões, 

perdas ou danos de qualquer tipo resultantes total ou parcialmente, direta ou indiretamente, da 

aceitação, posse ou uso indevido do prêmio ou participação indevida neste concurso. 

Concessão de direitos pelos participantes: Ao participar, o inscrito concede ao Patrocinador uma 

licença perpétua, mundial, irrevogável, atribuível, sublicenciável e livre de royalties para a 

Inscrição e o Patrocinador e seus designados podem explorar, editar, modificar, postar, usar e 

distribuir a Inscrição e todos os elementos dessa Inscrição em toda e qualquer mídia conhecida 

ou projetada a seguir, sem limitação e sem compensação, permissão ou notificação a qualquer 

participante, pai/mãe ou responsável legal ou qualquer terceiro. 

6. PRIVACIDADE: O patrocinador coletará dados pessoais sobre os participantes on-line, de 

acordo com suas respectivas políticas de privacidade. Consulte as respectivas políticas de 

privacidade do patrocinador em www.terracycle.com.br. Ao participar do Concurso, os 

participantes concordam com a coleta e o uso de suas informações pessoais pertinentes ao 

Concurso pelo Patrocinador e reconhecem que leram e aceitaram as políticas de privacidade do 

Patrocinador. 

7. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE: O Patrocinador não é  responsável por inscrições 

ou e-mails perdidos, atrasados, mal direcionados, incompletos ou não entregues; ou por satélite, 

rede, servidor, provedor de serviços de Internet (ISP) interrompido ou indisponível, 

indisponibilidade de site, telefone ou outras conexões, falhas de comunicação ou falha nas 

transmissões de computador, satélite, telefone, cabo, linhas, falha técnica, transmissões confusas, 

corrompidas, embaralhadas, atrasadas, mal direcionadas, mau funcionamento do hardware ou 

software do computador, falhas, erros, dificuldades técnicas ou outros erros de qualquer tipo, 

sejam humanos, mecânicos, eletrônicos, de rede ou a captura incorreta ou imprecisa da Inscrição 

ou de outra informações. Pessoas que violam ou abusam de qualquer aspecto deste Concurso ou 

tentam minar a operação legítima do Concurso, trapaceando, invadindo, enganando ou outras 

práticas de jogo injustas ou com a intenção de irritar, abusar, ameaçar ou assediar outros 

participantes ou representantes do Patrocinador, conforme determinado exclusivamente pelo 

Patrocinador, será desqualificado. Qualquer uso de métodos de entrada robóticos, automáticos, 

www.terracycle.com.br
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macro, programados ou similares anula todas essas Inscrições por esses métodos e desqualifica 

qualquer participante usando tais métodos. Nem o Patrocinador nem suas agências são 

responsáveis por ferimentos ou danos ao computador dos participantes ou de qualquer outra 

pessoa relacionados ou resultantes da participação neste Concurso, download de materiais ou uso 

do Site. Caso qualquer parte do Concurso seja, na opinião exclusiva do Patrocinador, 

comprometida por vírus, bugs, intervenção humana não autorizada, falhas técnicas ou outras 

causas que, na opinião exclusiva do Patrocinador, corrompam ou prejudiquem a administração, 

segurança, justiça ou jogo adequado, ou submissão de Inscrições, o Patrocinador reserva-se o 

direito de, a seu exclusivo critério, suspender, modificar ou encerrar a Promoção e selecionar o 

vencedor das Inscrições recebidas antes das ações tomadas ou, de outra forma, consideradas 

justas e apropriadas pelo Patrocinador. Nem o Patrocinador nem suas agências são responsáveis 

por qualquer informação incorreta ou imprecisa, seja causada por usuários do Site, adulteração, 

pirataria, por qualquer equipamento ou programação associada ou utilizada no Concurso e não 

assume nenhuma responsabilidade por qualquer erro, interrupção, exclusão, defeito, atraso na 

operação ou transmissão, falha na linha de comunicação, roubo ou destruição ou uso não 

autorizado deste site. Em caso de disputa, o assinante autorizado da conta de e-mail usada para 

entrar na promoção no momento real da inscrição será considerado o participante e deverá 

cumprir estas Regras Oficiais. O assinante autorizado da conta é considerado a pessoa física a 

quem um endereço de email foi atribuído por um provedor de acesso à Internet, provedor de 

serviços on-line ou outra organização responsável pela atribuição de endereços de email.  

Ao participar, os inscritos concordam que todas as questões relativas à construção, validade, 

interpretação e aplicabilidade dessas regras oficiais, direitos e obrigações do participante, ou 

direitos e obrigações do patrocinador em conexão com o Concurso, serão regidas e interpretadas 

de acordo com as leis do Estado de São Paulo, sem efetivar qualquer escolha de lei ou conflito de 

leis. Ao entrar, os participantes concordam com a jurisdição e o local dos tribunais federais, 

estaduais e locais localizados em São Paulo, SP. 

8. LISTA DE VENCEDORES: Para receber o nome de todos os vencedores, envie um e-mail 

para sac@terracycle.com.br após 15 de setembro de 2020. 

9. PATROCINADOR: TerraCycle Brasil, Rua Cláudio Soares, 72 – Pinheiros, 05422-030, São 

Paulo, SP. 
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