
 

 

 

DESAFIO DE OBJETIVO DA COMUNIDADE “SUPPLY LLAMA” 

 REGRAS OFICIAIS 

1) Aceitação das Regras. Para participar do Desafio de Objetivo da Comunidade “Supply Llama” (a 
“Promoção”), você deve aceitar e cumprir os termos e condições estabelecidos neste documento (as 
“Regras Oficiais”). Ao participar da Promoção, o indivíduo confirma a sua aceitação plena e 
incondicional e seu compromisso de cumprir com as Regras Oficiais. 

2) Patrocinador. A empresa responsável pela realização da Promoção é denominada como 
Patrocinador, conforme definido na tabela abaixo. As decisões do Patrocinador em relação à 
Promoção e as Regras Oficiais são definitivas e vinculantes em todos os aspectos. Os indivíduos que 
tiverem dúvidas acerca da Promoção ou das Regras Oficiais devem entrar em contato com o 
Patrocinador da região geográfica em que residem, e não a Epic Games, Inc. (“Epic”). A Epic não é o 
patrocinador, organizador ou administrador da Promoção.  
 
Para os fins desta Promoção, a residência é determinada pelo país no qual a conta da PlayStation® 
Network (“Conta da PSN”) do Indivíduo está registrada. Não obstante, os indivíduos participando da 
Promoção concordam expressamente que estas Regras Oficiais e quaisquer conflitos relacionados 
serão regidas de acordo com a Seção 12. 

REGIÃO 
GEOGRÁFICA 

PAÍSES/REGIÕES PARTICIPANTES PATROCINADOR REGIONAL 

SIEA 
Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Peru, Paraguai, Estados Unidos da 
América e Uruguai. 
 
A Promoção não é válida em territórios, protetorados e 
instalações militares dos EUA no exterior; também onde for 
proibida ou restrita por leis locais ou dos EUA. 

Sony Interactive Entertainment LLC 
2207 Bridgepointe Parkway 

Foster City, CA 94404 

SIEI 
Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, 
Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia 

Sony Interactive Entertainment Inc. 
1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo  

108-8270 Japão 

SIEE 
Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Países 
Baixos, Bélgica, Suécia, Suíça, Polônia, Áustria, 
Dinamarca, Noruega, Finlândia, Irlanda, 
Portugal, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, 
Austrália, Nova Zelândia 

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 
10 Great Marlborough Street,  
London W1F 7LP  

Reino Unido 



 

 

 

3) Período da Promoção e Cronometragem.  

a) Período da Promoção:  18 de maio de 2022, às 05:00 (horário de Brasília) - 23 de maio de 2022, 
às 00:59 (horário de Brasília).   

b) Cronômetro Oficial: O sistema informatizado do Patrocinador será utilizado como cronômetro 
oficial em todos os assuntos relacionados à Promoção. 

4) Qualificação. A Promoção está aberta somente para indivíduos que atendam aos requisitos de 
qualificação listados abaixo a partir do início do Período da Promoção (definido na Seção 3). Os 
indivíduos inscritos na Promoção que atendam aos requisitos abaixo serão doravante denominados 
como “Participantes”. 
a) Residir legalmente em um dos países/regiões listados na Seção 2 (cada um considerado um 

“País/Região Participante"): 
 

b) Ter, pelo menos, 16 anos de idade. Se qualquer pessoa for ou vier a ser menor de idade de 
acordo com a lei de onde vive (um "Menor") no início do Período da Promoção (definido na 
Seção 3), ela deverá obter permissão de seus pais ou responsáveis legais para participar da 
Promoção; e seus pais ou responsáveis devem concordar com estas Regras Oficiais em seu 
nome. O Patrocinador poderá solicitar uma evidência por escrito da permissão e aceitação dos 
pais ou responsáveis legais como condição para a entrega de qualquer prêmio a um Menor. 

c) Necessário: (i) ter uma Conta da PSN válida; e (ii) ter uma conta Epic Games válida.  
(OBSERVAÇÃO: Para criar uma Conta da PSN, você deve (i) ter atingido a maioridade legal do 
país onde sua conta está registrada; ou (ii) ter uma conta criada por seus pais ou responsáveis 
legais, na qualidade de Conta de Criança ou Subconta sob a tutela de uma Conta de Adulto 
principal.)  

d) IMPORTANTE: as pessoas a seguir estão excluídas da qualificação (mesmo se atenderem aos 
requisitos definidos nos itens (a)-(c) acima: (i) funcionários do Patrocinador ou da Epic, ou de 
quaisquer de suas controladoras, coligadas, subsidiárias ou empresas relacionadas; (ii) membros 
da família (definido como pais, filhos, irmãos, cônjuge e seus respectivos cônjuges, 
independentemente de onde residem) de qualquer pessoa na categoria (i); e (iii) quaisquer 
coabitantes de pessoas na categoria (i), tenham parentesco ou não.   

5) Como Participar. Acesse http://fortnite.sony.com/ e siga as instruções para se inscrever (obs.: pode 
ser necessário vincular sua conta).  Após a inscrição e login, os Participantes podem contribuir em 
um ou mais dos 3 (três) objetivos da comunidade (cada um considerado um “Objetivo da 
Comunidade”) sobrevivendo a círculos de tempestade nos modos Battle Royale ou Construção Zero 
de Fortnite (Solo, Duplas, Trios ou Esquadrões). O titular da conta autorizada ligada ao e-mail 
atribuído à Conta da PSN usada para entrar na Promoção é considerado como o “Participante.” Os 
jogadores poderão entrar na Promoção apenas uma vez. É proibido criar ou usar Contas da PSN ou 
Contas Epic adicionais ou secundárias para entrar diversas vezes na Promoção. 

http://fortnite.sony.com/


 

 

6) Como Ganhar Prêmios Após a inscrição e login, os Participantes podem ganhar prêmios ao jogar os 
modos Battle Royale ou Construção Zero de Fortnite (Solo, Duplas, Trios ou Esquadrões) durante o 
Período da Promoção a fim de contribuir para os Objetivos da Comunidade listados na Seção 7.  Os 
Objetivos da Comunidade são baseados na quantidade total de Círculos de Tempestade fechados 
por todos os Participantes (a “Comunidade”) durante o Período da Promoção. Os Objetivos da 
Comunidade devem ser concluídos na ordem e o Objetivo da Comunidade inicial e/ou o Objetivo da 
Comunidade anterior devem ser concluídos antes que os Participantes possam contribuir para o 
próximo Objetivo da Comunidade.  Após um Objetivo da Comunidade ter sido concluído, todos os 
Participantes que tiverem sobrevivido a, pelo menos, 1 (um) Círculo de Tempestade do total exigido 
estarão qualificados para o prêmio correspondente (conforme definido na Seção 7). 
 
Durante todo o Período da Promoção, os Participantes deverão cumprir com estas Regras Oficiais, 
todas as regras e regulamentos de Fortnite, incluindo, entre outros, o Contrato de Licença de 
Usuário Final de Fortnite (https://www.epicgames.com/fortnite/eula) (“EULA de Fortnite”), e os 
Termos de Serviço e Contrato do Usuário da PlayStation Network (disponível em: 
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/  (“Termos da PSN”). A 
inadimplência com esta obrigação resultará na desqualificação do Participante e sua desistência dos 
Prêmios da Promoção. 

7) Prêmios.   

a) Os Prêmios serão concedidos conforme a tabela abaixo. Um Objetivo da Comunidade deve ser 
cumprido para que o Prêmio correspondente seja concedido. Caso todos os Objetivos da 
Comunidade sejam alcançados, os Participantes qualificados receberão todos os Prêmios 
listados abaixo.  Caso nenhum Objetivo da Comunidade seja alcançado, nenhum Prêmio será 
concedido. Os Participantes podem receber 1 (uma) unidade de cada Prêmio e, caso um 
Participante já tenha recebido qualquer um dos Prêmios listados nesta seção como parte de um 
desafio ou promoção anterior, este Participante não estará qualificado para receber tal prêmio 
nesta Promoção. Todos os prêmios estão sujeitos à verificação da qualificação do Participante, 
bem como sua conformidade com estas Regras Oficiais. 

Número Objetivo Prêmio 

Objetivo da Comunidade 

Nº 1 

15.000.000 (quinze milhões) de 

Círculos de Tempestade Fechados 

pela Comunidade 

Tema Dinâmico de Supply 

Llama (PS4)* 

Tela de Carregamento de 

jogo “A Llotta Llamas” 

*Indisponível para consoles 

PS5. 

Objetivo da Comunidade 

Nº 2 

30.000.000 (trinta milhões) de 

Círculos de Tempestade Fechados 

pela Comunidade 

 1º Conjunto de Avatares da 

PSN 

Wrap cosmético “Fresh 

Iridescence” de Fortnite 

Objetivo da Comunidade 

Nº 3 

42.000.000 (quarenta e dois 

milhões) de Círculos de 

2º Conjunto de Avatares da 

PSN 

https://www.epicgames.com/fortnite/eula
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/


 

 

Tempestade Fechados pela 

Comunidade 

Glider cosmético “Mecha 

Team Glider” de Fortnite  
 

b) Valor de Varejo Aproximado (ARV). Os Conjuntos de Avatares da PSN Nº 1 e 2 e o Tema 
Dinâmico “Supply Llama” para PS4 (“Prêmios Digitais do PS”) têm, cada um, um ARV de US$ 0. 
Os Prêmios Digitais do PS não possuem qualquer valor ou aplicação fora da PlayStation Network 
e não podem ser vendidos, transferidos ou resgatados por dinheiro real ou itens de valor.  As 
Telas de Carregamento cosméticas “A Llotta Llamas” de Fortnite não possuem valor de varejo, 
pois não são oferecidas para compra pela Epic. O ARV do Wrap cosmético “Fresh Iridescence” 
de Fortnite é de US$ 2,40 / € 2,28; e o ARV do Glider cosmético “Mecha Team Glider” de 
Fortnite é de US$ 4,00 / € 3,80. A Tela de Carregamento cosmética “A Llotta Llamas” de Fortnite, 
o Wrap cosmético “Fresh Iridescence” de Fortnite e o Glider cosmético “Mecha Team Glider” de 
Fortnite (coletivamente denominados como “Prêmios da Epic”) não possuem valor (varejo ou 
outro) fora de uma conta Epic. Observação: Conversão em Euro fornecida somente para fins de 
informação, com bases nas taxas de câmbio de 2 de maio de 2022. 

c) Impostos e Despesas. O valor do prêmio concedido a um Participante poderá resultar em 
incidência de impostos no país do Participante. Exceto quando proibido pela legislação local, os 
Vencedores são os únicos responsáveis por arcar com impostos ou outras despesas associadas 
ao recebimento dos prêmios conquistados.  

d) Notificação e Entrega do Prêmio. Os Prêmios Digitais do PS serão concedidos por meio de código 
de voucher (resgatável na PlayStation Store) no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a Período 
da Promoção. Os contemplados com os Prêmios Digitais do PS receberão o código de voucher 
do Patrocinador por meio do Sistema de Mensagem da PSN em seus consoles PlayStation 4 ou 
PlayStation 5. Para as instruções sobre como resgatar códigos de vouchers, acesse: 
playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.  Os Prêmios da Epic serão 
entregues diretamente à Conta Epic do contemplado no prazo de 7 (sete) dias após a conclusão 
do Objetivo da Comunidade correspondente ou outro período exigido razoavelmente pela Epic 
para tal prêmio concedido.  

e) No Estado que se Encontra; Sem Substituições. Os Prêmios são concedidos “no estado que se 
encontram”, sem garantias, sejam expressas ou implícitas. Todos os detalhes das Recompensas 
ficam a exclusivo critério da Epic (em relação às Recompensas da Epic, conforme definidas 
abaixo) e do Patrocinador (em relação às Recompensas Digitais do PS, conforme definidas 
abaixo). Os Participantes não têm direito a qualquer excedente entre o valor real de varejo do 
Prêmio e o ARV e qualquer diferença entre o valor aproximado e real do Prêmio não será 
concedida.  Os Prêmios são intransferíveis e nenhum pedido de substituição, troca ou 
equivalente em dinheiro será atendido. Tanto o Patrocinador (em relação aos Prêmios Digitais 
do PS) quanto à Epic (em relação aos Prêmios da Epic) reservam o direto de substituir um 
Prêmio por um prêmio alternativo de valor igual ou superior, caso haja a indisponibilidade de 
algum prêmio por algum motivo.  

f) Prêmios Desistidos. Se for constatado que um Participante não é qualificado ou violou as Regras 
Oficiais ou não aceita o prêmio por algum motivo, seu prêmio será considerado desistido. 
Prêmios desistidos não serão concedidos. Os Prêmios devem ser aceitos no prazo de 90 dias 
após o recebimento da notificação de vencedor, a menos que um prazo posterior seja 
especificado nesta notificação. 

http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/


 

 

g) Termos de Uso do Prêmio. O uso do Prêmio Digital do PS por parte de um Participante será 
regido pelos Termos da PSN e pela Política de Privacidade da Sony Interactive Entertainment 
(disponível em: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ ) (cada um considerado uma 
“Política do PlayStation”). Caso um Participante não aceite uma Política do PlayStation, tal 
Participante não deverá usar a PSN ou o(s) Prêmio(s) Digital(is) do PS. O uso de um Prêmio da 
Epic por parte de um Participante em Fortnite será regido pelos Termos de Serviço da Epic 
(disponível em https://www.epicgames.com/site/en-US/tos), a Política de Privacidade da Epic 
(disponível em https://www.epicgames.com/privacypolicy) e a EULA de Fortnite (cada um 
considerado um “Contrato da Epic”). A Epic tem o direito de aplicar estes contratos em relação a 
qualquer Indivíduo que participe. Caso um Participante não aceite um Contrato da Epic, tal 
Participante não deverá usar o Fortnite ou usufruir de tais Prêmios. 

8) Direitos de Publicidade. Na medida permitida pela lei aplicável, ao participar desta Promoção, cada 
Participante concede ao Patrocinador uma permissão gratuita, não exclusiva, perpétua e global de 
uso do seu nome, imagem, aparência, ID da PSN, avatar e qualquer outra informação (biográfica ou 
outra) ou conteúdo disponibilizado ao Patrocinador em relação à Promoção, em todas as mídias, 
para quaisquer efeitos legais, incluindo fins de publicidade e comércio. O Patrocinador não fará 
qualquer pagamento adicional ao Participante e o uso destas permissões ocorrerá sem a notificação 
prévia, análise ou aprovação do Participante.  
 
Todas as permissões concedidas ao Patrocinador no âmbito destas Regras Oficiais permanecerão 
aplicáveis após o fim desta Promoção, a menos que o Participante cancele formalmente esta 
permissão ao escrever para “SIE Legal Department, Legal Notices” no endereço do Patrocinador 
fornecido na Seção 2 destas Regras Oficiais.   
 
Somente para Residentes na Argentina: A permissão concedida ao Patrocinador no âmbito destas 
Regras Oficiais por um Participante que reside na Argentina correrá por um período de três anos 
após o término ou vencimento desta Promoção, e o Participante não terá o direito de reivindicar 
compensação. Os Participantes reconhecem que a participação na Promoção não lhes causa danos 
financeiros e renunciam a eventuais reivindicações que poderiam fazer devido a prejuízos ou 
reduções em sua renda. 

9) Coleta e Processamento de Dados. As informações fornecidas através de Fortnite serão somente 
usadas de acordo com a política de privacidade da Epic, localizada em 
https://www.epicgames.com/privacypolicy. As informações fornecidas através da PlayStation 
Network serão usadas de acordo com a política de privacidade da Sony Interactive Entertainment, 
localizada em https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. 

10) Condições Gerais.  

a) Direito de Modificar, Suspender ou Cancelar. O Patrocinador tem o direito exclusivo de cancelar, 
suspender ou modificar a Promoção, no todo ou em parte, de qualquer forma, caso entenda 
que  

i) a Promoção não poderá ser executada da forma pretendida por ele, ou  

ii) algum erro, omissão, fraude, falha técnica, adulteração, vírus de computador, guerra, 
emergência de saúde pública ou outro fator, técnico ou não, além do controle razoável do 
Patrocinador impeça ou possa vir a impedir o Patrocinador de executar a Promoção 
adequadamente, sujeito à legislação aplicável.  

https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/
https://www.epicgames.com/privacypolicy
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/


 

 

 
Em caso de tal cancelamento ou suspensão, o Patrocinador poderá decidir conceder os Prêmios 
por qualquer Objetivo da Comunidade alcançado antes de tal cancelamento ou suspensão a 
todos os Participantes qualificados para tais Prêmios. 

b) Bugs, Erros e Mau Funcionamento. O Patrocinador não é responsável por problemas, bugs ou 
dificuldades técnicas que os Participantes possam encontrar na Promoção.  

c) Abuso,  Interferência ou Adulteração da Promoção. O Patrocinador tem o direito exclusivo de 
desqualificar qualquer Participante desta Promoção ou de outra promoção realizada agora ou 
no futuro pelo Patrocinador ou por empresas do seu grupo, em caso de 

i) adulteração do processo de respostas; ou  

ii) fraude ou má conduta que afete a integridade desta Promoção (incluindo, entre outros, o 
uso de respostas geradas por macro, script, bot ou qualquer método similar); ou  

iii) participante demonstrando comportamento abusivo ou ameaçador com outra pessoa ou 
cometendo qualquer outro tipo de violação do Código de Conduta da Comunidade da 
PlayStation Network ou qualquer outra disposição dos Termos da PSN. 

d) Controle das Regras Oficiais. Em caso de discrepância entre estas Regras Oficiais e qualquer 
publicidade ou outros materiais relacionados à Promoção, estas Regras Oficiais prevalecem. 

e) Independência. Se alguma parte destas Regras forem consideradas por juízo competente como 
ilegais, inválidas ou inexequíveis, essa parte das Regras Oficiais será considerada removida e o 
restante permanecerá em vigor. 

f) Traduções. O Patrocinador poderá disponibilizar traduções oficiais destas Regras Oficiais em 
idiomas diferentes do inglês.  No limite permitido por lei, em caso de discrepâncias entre a 
versão destas Regras Oficiais em inglês e uma tradução, a interpretação da versão em inglês 
prevalecerá. 

11) ISENÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. 
No limite máximo permitido por lei, ao participar da Promoção, cada Participante concorda em 
indenizar e isentar o Patrocinador e a Epic e cada um de seus funcionários, representantes, 
empresas-mães, parceiros, subsidiárias e coligadas (as “Partes Isentas”) de toda e qualquer 
responsabilidade, lesões, prejuízo ou danos de qualquer natureza provenientes ou relacionados à 
Promoção, incluindo danos patrimoniais, lesões e morte que possam ocorrer em conexão com a 
Promoção e durante atos ocorridos na preparação para a Promoção, em deslocamentos por conta 
da Promoção ou na participação em si, além do que ocorrer devido à posse, à aceitação ou ao uso 
dos prêmios ou na participação de atividades relativas à Promoção, e também reivindicações com 
base em direitos de publicidade, direitos autorais ou violação de marca, difamação, invasão de 
privacidade, proteção de dados e entrega de mercadoria.  
 
Sem limitação do estipulado acima, a menos que exigido pela legislação local, as Partes Isentas não 
serão responsabilizadas por: informações incorretas ou imprecisas que tenham sido enviadas; erro 
humano; problemas técnicos; respostas não entregues, incompletas ou fora do prazo que possam 
limitar a capacidade do participante de participar da Promoção, mesmo que causadas por culpa do 
Patrocinador; falhas, omissões, interrupções, exclusões ou defeitos de redes telefônicas, sistemas de 
computador online, equipamentos de computação, servidores, operadoras ou software, incluindo 
lesões ou danos sofridos pelo computador do participante ou de terceiros em função da 
participação ou impossibilidade de participação na Promoção; incapacidade de acessar o Site ou 

https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/
https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/


 

 

fazer upload de informações ou dados; roubo, adulteração, destruição, acesso ou alteração não 
autorizados de respostas; dados processados com atraso, incorretamente, incompletos ou perdidos 
por conta de mau funcionamento telefônico, computacional ou eletrônico, ou congestão de tráfego 
nas linhas telefônicas, na Internet ou em algum site ou por qualquer outro motivo; erros de 
impressão ou de outra natureza, ou uma combinação destes. A prova do upload de informações ou 
dados não é considerada prova de entrega ou recebimento. Respostas ilegíveis, duplicadas ou 
incompletas serão desclassificadas. Atos e respostas falsas, fraudulentas ou enganosas, conforme 
determinado pelo Patrocinador, desqualificarão os Participantes e todas as respostas associadas 
serão anuladas. 
 
No limite máximo permitido pela lei aplicável, de forma alguma as Partes Isentas serão 
responsabilizadas por danos indiretos, imprevistos ou indenizações punitivas resultantes da 
Promoção. 
 
ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO OU DESONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
POR DANOS INDIRETOS, IMPREVISTOS E AFINS; POR CONTA DISSO, ALGUMAS LIMITAÇÕES E 
EXCLUSÕES ACIMA NÃO SE APLICAM A PARTICIPANTES RESIDENTES NESSAS JURISDIÇÕES.  

12) Foro e Direito Aplicável. No limite permitido pela legislação aplicável, estas Regras Oficiais e 
eventuais conflitos serão resolvidos conforme a tabela abaixo.  

REGIÃO 
GEOGRÁFICA 

PATROCINADOR 
REGIONAL 

FORO E DIREITO APLICÁVEL 

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 
Europe Limited 

No caso de Participantes que residam na Região da SIEE, estas 
Regras Oficiais são interpretadas de acordo com as leis inglesas.  

 
Em caso de conflito de jurisdição, as Partes se submetem à 
competência não exclusiva dos Tribunais da Inglaterra e do País 
de Gales. 

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

No caso de Participantes que residam em um país da Região da 
SIEA, estas Regras são regidas e interpretadas de acordo com as 
leis do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, sem 
levar em conta conflitos entre direitos de diferentes entes da 
Federação ou de direito internacional privado. Qualquer disputa 
não sujeita a arbitragem e não iniciada em Juizado Especial 
poderá ser movida por uma das partes para um tribunal 
competente nos Tribunais Superiores do Estado da Califórnia e 
em San Mateo County ou no Tribunal Distrital dos Estados 
Unidos para o distrito do Norte da Califórnia, e as partes (Autor 
e Patrocinador) concordam, cada uma, em se submeter à 
competência exclusiva desses tribunais e em renunciar a 
alegações inconveniência ou inadequação de foro.  

 
Em qualquer arbitragem ou disputa relativa a estas Regras 
Oficiais, todos os custos e honorários, incluindo honorários 
advocatícios, serão pagos pela parte não vencedora. 

 



 

 

SIEI Sony Interactive 
Entertainment Inc. 

No caso de Participantes que residam na Região da SIEI, estas 
Regras Oficiais são interpretadas de acordo com as leis 
japonesas, sem levar em conta conflitos de direito internacional 
privado.  

 
Em caso de conflito de jurisdição, as Partes se submetem à 
competência exclusiva dos Tribunais do Distrito de Tóquio. 

 
  

 


