CONCURSOVANSMUSICIANSWANTED 
A VF (J) FRANCE SAS 31-33 rue du Louvre 75002, PARIS, França NIPC FR 78353238520 (o
"Patrocinador"), em coordenação com a VF International SAGL, comsedeemViaLaveggio5-6855
Stabio,Suíça-NIPCCHE-111.650.898,estáaorganizarumconcursoparamúsicos(o"C
 oncurso"). 

AinscriçãonoConcursoégratuitaenãoénecessárioefetuarumacompra. 

Ao participar no Concurso, considera-se que os concorrentes concordaram com estes termos e
condições(as"R
 egrasdoConcurso"). 

1. CronogramadoConcurso. 

PeríododoConcurso 
Datadeinício 
Datalimite 
Antevisão 
30dejunhode2021 

7dejulhode2021às
23dejulhode2021às
Enviodainscrição 
00:00:01 
23:59:59 
Rondainicialde
26dejulhode2021às
09deagostode2021às
avaliação/seleçãoe
9:00:01 
notificaçãodospotenciais 9:00:01 
finalistas 
Notificaçãodos5primeiros
09deagostode2021 
13deagostode2021 
ecoordenaçãodosativos

às23:59:59 
promocionais 
Anúnciodos5primeiros 
8desetembrode2021 
15desetembrode2021 
Datadatransmissãodo
concertovirtualeanúncio
22desetembrode2021(ConcertoFinal) 
doVencedordoGrande
Prémio 


(O Patrocinador reserva-se o direito de reagendar ou adiar uma ou mais datas referidas
anteriormente,publicandoumanúncioparaesseefeitonositedoConcurso,conformedefinidopela
Regra3aseguir.Essasalteraçõesaocronogramapodemincluirumaouambasasrondasdeavaliação,
bemcomoadatadatransmissãodoconcertovirtual). 

OcomputadordopatrocinadoréorelógiooficialdoConcurso. 

Outros países ou regiões fora dos países europeus elegíveis terão as suas próprias versões do
Concurso. AversãodoConcursodecadapaís/regiãoécompletamenteindependentedoConcurso
realizado por outros países/regiões. Cada Concurso terá os seus os próprios prémios segundoas
suas próprias Regras do Concurso, apesar de o Concerto da Ronda Final de Atuação para este
Concurso e outros Concertos da Ronda Final de Atuação poderem estar acessíveis aos visitantes
online,independentementedorespetivopaísderesidência. 

2. ElegibilidadeparaoConcurso. 
OConcursoestáabertoapenaspararesidenteslegaisdosseguintespaíseseuropeus:Áustria,Bélgica,
República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo,PaísesBaixos,
Polónia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido com 18 anos de idade ou mais, doravante
designadoscomo"c oncorrentes". 


AsseguintespessoasN
 ÃOs ãoelegíveisparainscriçãonoConcurso: 
(A) Funcionários, responsáveis e diretores do Patrocinador, respetivas empresa-mãe, afiliadas,
subsidiárias, divisões ou empresas ou agênciascomestasrelacionadas,oudequalquereditora
discográficaoufornecedordeserviçosmusicaisdestreaming; 
(B) Pessoas que sejam partes num contrato de gravação com uma editora discográfica ou que
tenham mais de 5 000 (cinco mil) seguidores ou gostos em plataformas das redes sociais
Facebook,TwitterouInstagram; 
(C) Pessoasquecompetiramnumconcursoouprogramadetalentosquefoiexibido/transmitidopor
streamingparaumaaudiêncianacionalouinternacionalequeouganharamumprémioouforam
selecionadascomofinalistasnesseconcurso/programadetalentos; 
(D) Pessoas que são músicosprofissionaisecujorendimentoépredominantementeobtidoatravés
dorespetivotrabalhocomomúsicoprofissional; 
(E) Qualquermembrodafamíliaimediata(progenitor,filho,irmão,cônjuge)dequalquerpessoada
categoria(a)independentementedeondevivam; 
(F) Qualquer pessoa que partilhe a residência com qualquer pessoa da categoria (a), quer tenha
umarelaçãocomelaounão;e 
(G) Vencedores/finalistasanterioresdosconcursosVansMusiciansWanted 

3. Comoconcorrer. 
(A) O
concorrente
deve
consultar
o
sítio
Web
do
concurso
https://www.vans.pt/musicianswanted.html(" S ítioWebdoConcurso"). 
Seguindo as instruções no Sítio Web do Concurso, os concorrentesdevempreencherasecção
"Apresentação do Músico" no formulário de inscrição com todas as informações de contacto
necessárias, incluindo nome próprio e apelido, país de residência, endereço de e-mail,
identificadordoInstagram(setiver)eseestãoaparticiparnoConcursocomoMúsicoaSoloou
como uma Banda (bem como o respetivo nome artístico ou o nomedaBanda,seeconforme
apropriado). 
(1) Em seguida, devem preencher a secção "Biografia" no formulário de inscrição, o respetivo
género de música, os nomes de duas (2) músicas originais diferentes criadas pelo
concorrente/Banda concorrente e, porfim,fazerocarregamentodeumvídeomostrandoo
concorrente/Bandaconcorrenteainterpretarasduasmúsicasoriginais,fazerocarregamento
de uma imagem do concorrente/Banda concorrente e preencher quaisquer identificadores
sociais do concorrente/da Banda concorrente. As músicas originais, complementadaspelas
secçõesdaBiografianoSítioWebdoConcurso. 
(2) Se qualquer conteúdo das secções da Biografia do formulário de inscrição estiver noutro
idioma,forneçaumatraduçãoeminglêsdeste. 

(B) Seoconcorrenteforumabanda: 
(1) A PESSOA QUE SUBMETER AINSCRIÇÃONOCONCURSOEMNOMEDABANDA("LÍDERDA
BANDA")** DECLARA E GARANTE QUE: (i) ELE/ELA/ELES TÊM PLENA AUTORIDADE PARA
AGIREM COMO O ÚNICO E EXCLUSIVO REPRESENTANTE DA BANDA PARA EFEITOS DA
RESPETIVAPARTICIPAÇÃONOCONCURSO;E(ii)QUEELE/ELA/ELESFORNECERAMATODOS
OSOUTROSMEMBROSDABANDAUMACÓPIADASREGRASDESTECONCURSOPARAESTES
CONSULTAREMANTESDAINSCRIÇÃONOCONCURSO.  
(2) o nome de cada membro da Banda (bem como o nome do Líder da Banda) e o(s)
instrumento(s)tocado(s)poressesmembrosdaBanda(bemcomopeloLíderdaBanda)em
cada uma das músicas originais utilizadas na inscrição da Banda devem ser indicados no
formuláriodeinscrição,conformesolicitado;e 
(3) Os membros da Banda (incluindo o Líder da Banda) não podempertenceramaisdoque
uma (1) Banda nem podem inscrever-se como Músico a Solo e como membro de uma
Banda,independentementedeomembrodaBanda/LíderdaBandainterpretaruma(1)ou
asduasmúsicasdaBanda. 


Ao submeter uma interpretação em vídeo das músicas como inscrição, o concorrente (se for uma
Banda,oLíderdaBandaemnomedele/dela/deleseosoutrosmembrosdaBanda)declaraegarante
que,tantoquantoédoseuconhecimento,asduasmúsicassãoumtrabalhooriginalseu/deleseNÃO
foramcopiadas-emparteounatotalidade-dequaisqueroutrasmúsicas,histórias,poemasououtras
obras literárias ou artísticas. Sem limitar de forma alguma o acima exposto, NÃO são permitidas
versões cover/arranjos de músicas deoutrosmúsicose/ousamplingdequalqueraspetodasmúsicas
de outros músicos (incluindo, mas nãolimitado,àsletras)jáqueissoresultaránumadesqualificação
automática. 
AOINSCREVEREM-SE,OSCONCORRENTESCONFIRMAMQUELERAM,COMPREENDEMECONCORDAM
COMESTASREGRASDOCONCURSO. 
NÃOPARTICIPENOCONCURSOSEMPRIMEIROLERASREGRASDOCONCURSO. 

4. Restriçõesàinscrição. 
(A) Ao participar no Concurso, o concorrente (se for uma Banda, o Líder da Banda em nome
dele/dela/deleseosoutrosmembrosdaBanda)concordacomasRegrasdoConcursoecomas
decisões de todos os jurados, que são finais e vinculativas em todos os aspetos e não estão
sujeitasarecurso. 
(B) Ovídeocomasmúsicasoriginaisnãodeveexcederoscinco(5)minutospormúsica,numtempo
totaldeexecuçãodedez(10)minutos.Épermitida(masnãoobrigatória)umabreveapresentação
do Músico a Solo ou da Banda (se aplicável), com o entendimento de que esta contará para o
limite de tempo. O vídeo deve incluir uma pausa/intervalo de pelo menos trinta(30)segundos
entreasduas(2)músicas,comoentendimentodequeestecontaráparaolimitedetempo. Pode
serincluídaumaapresentaçãodasegundamúsicaduranteapausa/intervalo.  
(C) O vídeoSÓdevemostraroconcorrente(seoconcorrenteforumaBanda,oLíderdaBandaeos
outrosmembrosdaBanda)ainterpretarasmúsicasoriginais,comaexceçãodaslegendassea(s)
música(s) não estiver(em) em inglês. NÃO ENVIE UM "VIDEOCLIPE" COM IMAGENS, GRÁFICOS,
COMENTÁRIOSQUENÃOSEJAAPENASAINTERPRETAÇÃODASMÚSICASORIGINAISPELOMÚSICO
A SOLO/BANDA. O PATROCINADOR QUER APENAS UMA PROVA EM VÍDEO DA INTERPRETAÇÃO
DASMÚSICASORIGINAISPELO(S)CONCORRENTE(S),NÃOUMADECLARAÇÃOARTÍSTICAATRAVÉS
DOVÍDEO.  
(D) O vídeo deve cumprir todas asespecificaçõestécnicasdefinidasnoSitedoConcurso.Apesarde
ser aconselhável que o Músico a Solo/LíderdaBandaseesforceporobteromelhorsomparaa
música, o Músico a Solo/Líder da Banda fica expressamente advertido para não depender
excessivamentedaequalização("EQ")e/oucompressãonaproduçãodamúsica. 
(E) AsinscriçõesparaoConcursodevemserrecebidasatéaofinaldoperíododeinscrição,ouseja,23
de julho de2021às23:59:59.TodososelementosdainscriçãonoConcursodevemserenviados
aomesmotempo.InscriçõesparciaisoufragmentadasNÃOsãoautorizadas. 
(F) Existe o limite deuma(1)inscrição(incluindoumvídeocompostopelainterpretaçãodeduas
[2] músicas) por Músico a Solo/Banda. A violação do limite de inscrições resultará em que
apenas a inscrição inicial seja aceite. No entanto, se o Patrocinador determinar, por seu
exclusivo critério, que a violação do limite de inscrições foi repetida, notória ou grosseira,
TODAS as inscrições desse Músico a Solo/Banda serão consideradas nulas e o Músico a
Solo/Banda será desqualificadodoConcurso.(Paraquenãorestemdúvidas,seumaBandafor
desclassificada,nemoLíderdaBandanemnenhummembrodaBanda(quertenhainterpretado
uma [1] ou ambas as músicas) poderá participar no Concurso como Músico a Solo ou como
membrodeoutraBanda.Talcomportamentotambémconstituiumaadulteraçãodeacordocom
aRegra11aseguir. 
(G) A receção da inscrição será confirmada pelo Patrocinador.Estaconfirmaçãonãosignificaráuma
representação de elegibilidade para o Concurso, um aviso de seleção do Músico a Solo/Banda
comopotencialFinalista,nemvincularáoPatrocinador. 

(H) Aprovadoenviodainscriçãonãoconstituiprovadereceçãodamesmaouprovadeinscriçãono
Concurso. 
(I) Umavezenviada,umainscriçãonãopodesermodificada,corrigidaoucomplementada.OMúsico
aSolo/LíderdaBandadevecertificar-sedequeele/ela/elesestãototalmentesatisfeitoscomo
vídeo/músicas(ecomosoutroscomponentesdoformuláriodeinscrição)antesdeenviá-lopara
inscriçãonoConcurso. 
(J) Se o Músico a Solo/Líder da Banda usar um dispositivo móvel para enviar a sua inscriçãono
Concurso, podem ser aplicadas astaxaspadrãodemensagensescritasededadose/outarifas
deacessoàInternetsemfios. Oproprietário/utilizadorregistadododispositivomóvel(sejaeleo
Músico aSolo/LíderdaBandaouumterceiro)podesercobradopeloseufornecedorderedede
telemóvel em relação à participação no Concurso. O planodepreçosdofornecedorderedede
telemóveldeveserrevistoANTESdeparticiparnoConcursoutilizandoumdispositivomóvel. 

5. Restriçõesadicionaisàinscrição–Conteúdo 
A inscrição será considerada nula e não será aceita se o Patrocinador determinar, por seuexclusivo
critério,queasmúsicase/ouquaisquermateriaisqueasacompanham(incluindo,masnãolimitado,ao
vídeo)nãocumpremintegralmenteosseguintesrequisitos,conformeaplicável: 
(A) Incluem material que possa infringir a marca comercial, os direitos de autor ou outros
direitosdepropriedadeintelectualdeoutrapessoa; 
(B) Incluemumnome,alcunhaousímboloouimagemassociadaaoutrapessoa(vivaoumorta),
amenosquetenhaoconsentimentodessapessoa; 
(C) Incluem material que possa ser ou conter imagens que, por critério exclusivo do
Patrocinador, sejam consideradas insultuosas, abusivas, incitadoras de violência,
ameaçadoras, intimidadoras, obscenas, inflamatórias, sexualmente explícitas, profanas,
ofensivas, assediadoras, depreciativas, degradantes, difamatórias, prejudiciais,
discriminatóriasouilegaisouinvasivasdaprivacidadedeterceiros; 
(D) A(s) música(s) e/ou vídeo incluem artistas que não foram creditados (incluindo, para a
inscriçãodeumaBanda,osmembrosdaBandanãomencionadosnoformuláriodeinscrição
enviadopeloLíderdaBanda); 
(E) Incluem música, letras ou outro conteúdo que tenha sido publicado anteriormente,
incluindo, mas não limitado à, publicação/transmissão na Internet ou nas redes sociais
(excetopelo(a)próprio(a)M
 úsicoaSolo/Banda);ou 
(F) Incluemmúsica,letrasououtroconteúdoquemenosprezaouprejudicaaboavontadee/ou
a reputação comercial do Patrocinador, da sua marca ou de empresas afiliadas ou que
difama,insultaoucaluniao
 CabeçadeCartaz. 

O Patrocinador pode condicionar, por seu exclusivo critério, a seleção de um concorrente como
finalista e/ou a atribuição do prémio ao fornecimento por parte do concorrente de uma prova
satisfatória de tal(is) consentimento(s), mediante solicitação do Patrocinador e sem direito a
indemnização. 
6. Concessãodedireitosnainscriçãonoconcurso 
EmtrocadaoportunidadedeumainscriçãonoConcurso,ecomorecompensaadequadaevaliosa,cujo
recebimentoesuficiênciasãoporestemeioreconhecidos: 

(A) OMúsicoaSolo/LíderdaBanda(LíderdaBandaagindoemnomepróprioeemnomedaBanda)
concede ao Patrocinador e aos respetivos designados o direito e a licença não exclusivos,
irrevogáveis, perpétuos, mundiais,isentosdedireitosdeautor,transferíveis,sublicenciáveispara
usar,interpretar,exibir,reproduzire/ouexplorardequalqueroutraformaasuainscrição(istoé,o
vídeo e a interpretação das músicas nele contidas) e, se for o caso, a sua interpretação como

Finalista no Concerto da Ronda de Atuação Final, de qualquer maneiraeemtodosequaisquer
canaisdedistribuição,locaisoumeiosdecomunicaçãosocialatualmenteconhecidosouaserem
criados futuramente, sem aviso prévio ouqualquercompensaçãoparaesseMúsicoaSolo/Líder
daBanda(excetonocasodoPrémiodoFinalista,nocasodeserumFinalistaconfirmado); 
(B) OMúsicoaSolo/LíderdaBanda(LíderdaBandaagindoemnomepróprioeemnomedabanda)
concede ao Patrocinador e às respetivas agências permissão para usar e armazenar todas e
quaisquer informações pessoais juntamente com a inscrição, de acordo com a Declaração de
PrivacidadeaplicáveldoPatrocinador,semavisoprévioouqualquerindemnização;
(C) OMúsicoaSolo/LíderdaBanda(LíderdaBandaagindoemnomepróprioeemnomedabanda) 
(1) renuncia a quaisquer "Direitos Morais dos Autores" ou direitos naturais de propriedade
similares que o concorrente possa ter na inscrição e, se confirmadocomoFinalista,nasua
atuaçãonoConcertodaRondadeAtuaçãoFinal;e 
(2) concorda,mediantesolicitaçãodoPatrocinadoresemqualquertipodecompensação(exceto
para o Prémio do Finalista, no caso de ser confirmado como Finalista), em elaborar
documentos adicionais de modo a efetuar, registar ou aperfeiçoar a concessão de direitos
contempladosporestaRegradasRegrasdoConcursoe,nocasodoLíderdaBanda,envidar
todos os esforços para auxiliar o Patrocinador a garantir a elaboração de tais documentos
adicionaispelosdemaismembrosdaBanda. 

(D) OMúsicoaSolo/LíderdaBanda(LíderdaBandaagindoemnomepróprioeemnomedaBanda)
tambémcompreendeeconcordaque: 
(1) O Patrocinador, bem como outros membros do painel de jurados (incluindo o Cabeça de
Cartaz), têm amplo acesso a ideias, histórias,designseoutrosmateriaisliterários/artísticos
quesãoenviadosacadaumdelesporfontesexternas,ouqueestãoaserdesenvolvidospor
eles a nível interno, e que taisideias/histórias/designs/materiaisliterários/artísticospodem
competir com, ser similares (ou mesmo idênticos) à inscrição e que o Patrocinador e os
outros membros do painel de jurados (incluindo o Cabeça de Cartaz) não serão
responsabilizadosperanteoMúsicoaSolo/LíderdaBanda(seoconcorrenteforumaBanda,
perantequalquermembrodaBanda)ouqualquerterceiraparterelacionadacomeles;eque
(2) o Patrocinador eosrestantesmembrosdopaineldejurados(incluindooCabeçadeCartaz)
nãotêmqualquerdeverdeconfidencialidadeououtrodeverfiduciárioparacomoMúsicoa
Solo/LíderdaBanda(seoconcorrenteforumaBanda,ouparaquaisqueroutrosmembrosda
Banda)noquedizrespeitoàinscrição. 

Para obter informações relativas à recolha/utilização/partilha das suas informações pessoais
relacionadas com a inscrição no Concurso, consulte a Declaração de Privacidade do Patrocinador
aplicávelàspessoasdoseupaísderesidênciaemh
 ttps://www.vans.pt/ajuda/privacy-full.html. 

7. DeliberaçãodosfinalistaseVencedor 

(A) PrimeiraRondadeAvaliação: 

(1) Todas as inscrições elegíveis serão avaliadas por um paineldejuradosinicialcompostopor
representantesdaVans,incluindomúsicoseprofissionaisdaindústriadamúsica. 
(2) As inscrições com as cinco (5) pontuações mais elevadasseguemparaaRondadeAtuação
FinaldeAvaliação,estandosujeitasàverificaçãodaelegibilidade.Noentanto,oPatrocinador
reserva-seodireitodeaprovarmenosdecinco(5)inscriçõesparaaRondadeAtuaçãoFinal
de Avaliação se o Patrocinador determinar, por seu exclusivo critério, que foi recebidoum
número insuficiente de inscrições elegíveisequalificáveise,nessecaso,oPatrocinadornão
assumiráqualquerresponsabilidade, 


(B) NotificaçãoeconfirmaçãodospotenciaisFinalistas: 

(1) OspotenciaisFinalistas(ouseja,oMúsicoaSoloouoLíderdaBanda,conformeocaso)serão
notificados por e-mail. Se um potencial Finalista for um Músico a Solo, deve preencher,
assinar e devolver uma Declaração de Elegibilidade e Exoneração de Responsabilidade do
ConcorrenteeumComunicadoPublicitário(sejuridicamentepossível). 
SeopotencialFinalistaforumaBanda,oLíderdaBandadevepreencher,assinaredevolver
uma Declaração de Elegibilidade e Exoneração de Responsabilidade do Concorrente e um
Comunicado Publicitário (se juridicamente possível) e cada Membro da Banda deve
preencher, assinar e devolver uma Declaração de Elegibilidade e Exoneração de
Responsabilidade de Membro da Banda e um Comunicado Publicitário (se juridicamente
possível. A Declaração do Concorrente e as Declarações dos Membros da Banda (se e
conforme apropriado) devem ser devolvidas no prazo de dois (2) dias após receberem a
notificação(ounumprazomaiscurto,conformeindicadonadeclaração). 
(2) O Patrocinador reserva-se o direito de confirmar um concorrente como Finalista após os
resultados da verificação de antecedentes do Músico a Solo/Líder da Banda/membros da
Banda. Caso o Patrocinador determine, por seu critério exclusivo, que a verificação de
antecedentes revelou uma conduta criminosa, imoral ou outra que afete negativamente a
boavontadee/oureputaçãocomercialdoPatrocinador,dasuamarcaouafiliadas,oudifame,
insulteoucalunieoCabeçadeCartaz,talconcorrenteserádesqualificadosemqualquertipo
de indemnização. Adicionalmente, se o Músico a Solo/Líder da Banda/todos os outros
membrosdaBandanãoconcordaremcomarealizaçãodaverificaçãodeantecedentesounão
cooperarem com esta, esse concorrente será desqualificado sem qualquer tipo de
indemnização.Emcasodedesqualificação,perderáoPrémiodoFinalistaeaoportunidadede
ganhar o Grande Prémio e um Finalista suplente poderá ser selecionado conforme o
estabelecidoanteriormente(seotempoopermitir). 
(3) No caso de não cumprimento do(s) requisito(s) definidos(s)nasubsecção(1)anterior;seo
Patrocinador não conseguir contactar o potencial Finalista (ou seja, o Músico a Solo ou o
Líder da Banda, conforme o caso) por qualquer motivo (incluindo o e-mail ser classificado
como"SPAM"ou"lixo");ou,seopotencialFinalista(nocasodeumaBanda,oLíderdaBanda
ou qualquer membro da Banda) for classificado pelo Patrocinador como elegível ou como
violandoasRegrasOficiais,essepotencialFinalistaserádesqualificado,perderáoPrémiodo
Finalista e a oportunidade de ganhar o Grande Prémio sem indemnização e um Finalista
suplente poderá ser selecionado conforme o estabelecido anteriormente (se o tempo o
permitir). 

(C) R
 ondadeAtuaçãoFinal:

(1) CadaFinalistaconfirmadodeveenviarumsegundovídeo,diferente,interpretandoduas(2)
músicas originais, sendo que apenas uma delas pode ter sido usada para a inscrição do
FinalistaconfirmadonoConcurso,"VídeodaRondadeAtuaçãoFinal."(Paraquenãorestem
dúvidas,oVídeodaRondadeAtuaçãoFinalnãopodeincluirexcertosdainterpretaçãopelo
Finalista confirmado de uma [1] das músicas da inscrição do Finalista confirmado no
Concurso). Se o Finalista confirmado for uma Banda, apenas os membros da Banda que
interpretaram uma (1) ou ambas as músicas na inscrição no Concurso do Finalista
confirmadopodematuarnoVídeodeAtuaçãoFinaldoFinalistaconfirmado. 
(2) As restrições definidas anteriormente quanto às Inscrições no Concurso aplicam-se aos
Vídeos da Ronda de Atuação Final, incluindo as Regras 4 (conforme aplicável, e
especificamente incluindo as Regras4B,4Ce4D),5e6.SeumVídeodaRondadeAtuação
Final exceder o limite de dez (10) minutos, todo o conteúdo após a marca dos dez (10)
minutosseráexcluídodovídeoantesdatransmissãodomesmocomopartedoConcertoda
RondadeAtuaçãoFinal.OtemposerácontroladopeloPatrocinador. 

(3) O Patrocinador irá incorporar todos os Vídeo da Ronda de Atuação Final dos Finalistas
confirmadosnumConcertodaRondadeAtuaçãoFinal,queseráumeventoonlineoferecido
através do site vans.com/musicians wanted, programado para ser transmitido a 22 de
setembro de 2021. A data e a hora exatas do Concerto da Ronda de Atuação Final estão
sujeitasàsexigênciasdaproduçãoeserãodeterminadaspeloPatrocinadorporseuexclusivo
critério. Os Finalistas (Músicos a Solo/Líderes da Banda) confirmados serão informados da
hora e data exatas do Concerto da Ronda de Atuação Final, quando estas estiverem
disponíveis. Não obstante o anteriormente exposto, o Patrocinador reserva-se o direito
exclusivo de adiar ou cancelaroConcertodaRondadeAtuaçãoFinal,mediantenotificação
aos Finalistas confirmados. Caso o Concerto da Ronda de Atuação Final seja adiado, o
Patrocinador nãoteráqualquerresponsabilidade,paraalémdatransmissãodoConcertoda
Ronda de Atuação Final na data e hora reagendadas, conforme determinado e por seu
exclusivo critério; caso o Concerto da Ronda de Atuação Final seja cancelado, a
responsabilidadedoPatrocinadorserálimitadaàvisualizaçãoprivadadosVídeosdaRondade
AtuaçãoFinal,selecionandodestaformaovencedordoGrandePrémio. 
(4) A ordem de exibição dos Vídeos de Atuação Final dos Finalistas confirmados durante o
ConcertodaRondadeAtuaçãoFinalserádeterminadapeloPatrocinadordeformaaleatória.
Antes da transmissão do Vídeo de Atuação Final de cada um dosFinalistasconfirmados,o
Patrocinador mostrará uma breve declaração biográfica fornecidapeloFinalistaconfirmado
na Declaração de Elegibilidade e Exoneração de Responsabilidade do Concorrente e um
ComunicadoPublicitário(sejuridicamentepossível). 
(5) OFinalistaconfirmado(MúsicoaSoloouLíderdaBanda;oLíderdaBandaagindoemnome
próprioouemnomedaBanda)compreendeeconcordaque(a)oVídeodeAtuaçãoFinaldo
Finalista confirmado transmitido durante o Concerto da Ronda de Atuação Final pode ser
diferentedoconteúdoenviadopeloFinalistaconfirmadodevidoalimitaçõestecnológicas,de
programação,eletrónicasououtraslimitações,avariasoufalhas,bemcomoirregularidades,
defeitos e exigências que afetam a produção e/ou transmissão do Concerto da Ronda de
Atuação Final e liberta e concorda em isentar o Patrocinador de toda e qualquer
responsabilidade relacionada com ele; e (b) a transmissão do Vídeo de Atuação Final do
Finalista confirmado será atribuída ao Finalista confirmado conforme identificado na sua
inscriçãonoConcurso. 
(6) O Finalista confirmado cuja interpretação no Concerto da Ronda de Atuação Final tiver a
pontuaçãomaiselevadaéoVencedordoGrandePrémio. 
(7) A atuação dos Finalistas confirmados no Concerto daRondadeAtuaçãoFinalseráavaliada
por um painel de jurados composto pelos representantes da VansepeloCabeçadeCartaz
(sujeitoàrespetivadisponibilidade;seoCabeçadeCartaznãoestiverdisponívelporqualquer
motivo,aresponsabilidadedoPatrocinadorserálimitadaàsubstituiçãodoCabeçadeCartaz
poroutromúsico,conformeodeterminadopeloPatrocinadorporseuexclusivocritério). 
(8) O Vencedor do Grande Prémio será anunciado no final do Concerto da Ronda de Atuação
Final. 

(D) P
 rocedimentodeavaliação: 

(1) Emambasasrondasdeavaliação,asatuaçõesdasinscriçõeselegíveis/dosFinalistas
confirmadosserãoavaliadascombasenosseguintescritérios: 

(a) Ainscrição/atuaçãoestádeacordocomoetoseaculturademarcaVans[40%]; 
(b) Originalidade,incluindoatitudeeexpressãocriativa[20%]; 
(c) Presençaempalcoeenergia[20%];e 
(d) Méritotécnico,incluindolirismo,instrumentaçãoevalordaproduçãodovídeo/músicas
[20%]. 



No caso improvável de um empate, o desempate será feito com base na avaliação de um membro
adicionalesuplentedopaineldejuradosaplicável. 
AordemdosresultadosdeambasasrondasdeavaliaçãoéconfidencialepropriedadedoPatrocinador
enãoserádivulgadaaosconcorrentes/Finalistasconfirmadosouaoutrosmembrosdopúblico. 

8. Prémios. 

(A) Prémio do Finalista (5) – adesão premium à Tunecore, um serviço de distribuição de música;
inclusão das músicas nas listas de reprodução "Next Era" da Vans no SpotifyenaAppleMusic;
inclusãodasmúsicasnabibliotecadeentretenimentoGoBig!daVans;cartãodeofertadaVansno
valor de 1000 € [Euros] (resgatávelnaslojasretalhistaspropriedadedaVansenositeoficialda
Vans no país de residência do Finalista Os cartões de oferta da Vans estão sujeitos a termos e
condições de utilização; sem limitar o anteriormente exposto, os cartões deofertadaVansnão
expiramnemestãosujeitosaumperíododedormênciaouqualquertipodetaxas);(1)pacotede
prémiosdemúsica.  
ValorcomercialtotalaproximadodoPrémiodoFinalista:1500€
 (Euros). 

(B) Grande Prémio (1) – uma viagem na qual o vencedor irá atuar com o Cabeça de Cartaz num
concertonumlocal"aserdeterminado"naHouseofVansAMERICAS.Aviagemconsistenumaida
evoltaemautocarroeaviãoapartirdoprincipalaeroportocomercial(ouinternacional,conforme
aplicável)maispróximodaresidênciadovencedor(seovencedorforumaBanda,aresidênciado
Líder da Banda), alojamento padrão num hotel durante 2 dias/2 noites, "oportunidade de
conhecer e cumprimentar" com o Cabeça de Cartaz. O Grande Prémio também inclui o"Audio
Drop"Vans/Spotify(istoé,apresentandoabandavencedorae/ouasmúsicasdaBandavencedora
emanúnciosdeáudionoSpotify)e( 1)oinstrumentoVansMusiciansWanted. 
Valor comercial total aproximado do Grande Prémio: 2500 € (Euros)(seovalorrealdoGrande
Prémioforinferioraessevalor,adiferençanãoseráatribuída). 
Oprimeiroprémioexcluioseguinte: 
(1) transferências entre o endereço residencial do vencedor e a estação ferroviária/aeroporto
maispróximadolocalondeaexperiênciaserealizaeoregresso; 
(2) despesaspessoaisouquaisquercustosadicionais;e 
(3) qualquercoisanãoexplicitamentemencionadaacima. 



9. RestriçõesdoPrémio. 
(A) PrémiosdosFinalistas: 
Todos os componentes do prémio (excetoocartãodeofertadaVansnovalorde1000€)estão
sujeitos aos termos e condições do respetivo fornecedor dos prémios. No que diz respeito à
inclusãodemúsicasnaslistasdereprodução"NextEra"daVansnoSpotifyenaAppleMusic,bem
como à inclusão na biblioteca de entretenimento Go Big! para a Vans, o Patrocinador terá o
controlocriativototaldainclusãodemúsicasdeacordocomostermosecondiçõesdaplataforma
aplicável. Meramente a título ilustrativo, oPatrocinadordeterminaráaduraçãodainclusãodas
músicas, bem como o destaque das músicas dentro da lista de reprodução "Next Era" e na
bibliotecadaVans. 

(B) GrandePrémio:COVID-19/Coronavírus 
O Vencedor do Grande Prémio (se for uma Banda, o Líder da Banda e todos os membros da
Banda que participam na viagem do Grande Prémio) compreende e concorda que aviagemé
inerentemente perigosa devido à epidemia/pandemia da COVID-19/Coronavírus, que é
altamentecontagiosa.Totalmentepermitidoporlei,cadaumdossupracitadosassumetodosos

riscosdedoençaoulesão,quepossamsurgirdiretaouindiretamente,notodoouemparte,da
viagemdoprémio. Semqualquerlimitação,ovencedorreconheceexpressamenteque,apesar
das precauções de segurança tomadas pela companhia aérea, pelo hotel, pelo concertoepor
outros locais e outros prestadores de serviços relacionados com viagens, é possível que
ele/ela/eles possam ainda assim contrair o vírus da COVID-19/Coronavírus e/ou infetar outras
pessoas, mesmo que estejam assintomáticos. Adicionalmente, o vencedor compreende e
concorda que, em resposta às condições económicas e/ou sociais geradas pelo vírus da
COVID-19/Coronavírus, o Patrocinador pode ser obrigado a modificar, adiar ou até mesmo
cancelar a viagem do Grande Prémio com pouco (ou nenhum) aviso prévio. O vencedor
compreendeeconcordatambémqueoPatrocinadornãoobtevequalquersegurodeviagemou
outroparaeleemrelaçãoàviagemdoGrandePrémio. Emqualquercaso,ovencedorlibertae
concordaemisentaroPatrocinador,agestãoerepresentaçãodoCabeçadeCartaz(e,namedida
do aplicável, o próprio CabeçadeCartaz)(bemcomoasoutrasEntidadesDesresponsabilizadas
enumeradasnaRegra10aseguir)detodaequalquerresponsabilidadequepossasurgir,direta
ou indiretamente, no todo ou em parte, da viagem do prémio; e, em nenhum caso, o
Patrocinador,agestãoerepresentaçãodoCabeçadeCartaz(e,namedidadoaplicável,opróprio
CabeçadeCartaz)(bemcomoasoutrasEntidadesDesresponsabilizadasenumeradasnaRegra10
a seguir) terão qualquer responsabilidade para com o vencedor para além do valor comercial
aproximadoacimaindicadodaviagemdoGrandePrémio,nãotendooPatrocinador,agestãoe
representaçãodoCabeçadeCartaz(e,namedidadoaplicável,opróprioCabeçadeCartaz)(bem
como as outras Entidades Desresponsabilizadas) qualquerresponsabilidadeparacomqualquer
convidado. 

(C) GrandePrémio:Restriçõesadicionais 

(1) OvencedordoGrandePrémiotambémreceberáumPrémiodeFinalista. 
(2) AviagemdoGrandePrémioestásujeitaàdisponibilidade(porrazõesincluindo,masnãose
limitando, àquelas estabelecidas na subseção B anterior) e a outras restrições. O
Patrocinadordeterminaráosaeroportoseohotelporseuexclusivocritério. 
(3) É necessário um documento de identificação válido com fotografia para as viagens do
prémio. Se for necessárioumaviageminternacional,ovencedordoGrandePrémioseráo
único responsável pela obtenção de todos os documentos de viagem necessários (por
exemplo, passaporte) e por quaisquer precauções médicas edesegurançanecessáriasou
aconselháveisrelacionadascomaviageminternacional. 
(4) A viagem do Grande Prémio deve ser realizada nas datas confirmadas pelo Patrocinador
para participar no concerto e pode ser fornecidaaovencedordoGrandePrémiocomum
avisopréviodeapenas30dias.Damesmaforma,olocaldoconcertopodeserfornecidoao
vencedor do Grande Prémio com um aviso prévio de apenas 30 dias. (A data e local da
viagemdoGrandePrémioestásujeitaaalteraçãoeaumpossívelcancelamentodeacordo
comasubsecçãoBanterior).Sujeitoàsressalvasanteriores,oPatrocinadorenvidarátodos
os esforços para fornecer ao vencedor do Grande Prémio a data e o local da viagem do
GrandePrémiocomumaantecedênciarazoávelparafinsdeplaneamento.Qualquerdatae
localplaneadosparaaviagemdoGrandePrémiofornecidaaovencedordoGrandePrémio
estão sujeitos a alteração pelo Patrocinador sem qualquer tipo de responsabilidade.Seo
vencedordoGrandePrémioforumaBanda,oLíderdaBandaepelomenoscinquentapor
cento(50%)dosrestantesmembrosdaBandadevemestardisponíveisparaparticiparemno
concerto na data prescrita.SeovencedordoGrandePrémionãoestiverdisponívelparao
concerto, perderá o Grande Prémio e poderá serselecionadoumvencedoralternativode
entreosVídeosdaRondadeAtuaçãoFinaldosFinalistasconfirmadosrestantes,seotempo
opermitir. 
(5)
Para que não subsistam dúvidas, não será permitido que um convidado o/a/os
acompanhenaviagemdoGrandePrémio. 

(6) Caso a viagem do Grande Prémio inclua mais do que um (1) viajante (incluindo a Banda
vencedora do Grande Prémio), todas essas pessoas devem viajar juntas no mesmo
itinerário,conformedefinidopeloPatrocinador,porseuexclusivocritério. 
(7) Ovencedor(seforumaBanda,todososmembrosdaBandaqueparticiparemnaviagemdo
Grande Prémio) deve agir sempre de forma adequada, educada e respeitosa durante a
viagem do Grande Prémio, incluindo, mas não limitado, à atuação e oportunidade de
"conhecerecumprimentar"oCabeçadeCartaz(vejatambémasubsecção[8]seguinte).O
incumprimentoresultaránarescisãoimediatadaviagemdoGrandePrémioparaovencedor
(se for uma Banda, as pessoas específicas que o Patrocinador determinar que agiram de
forma inadequada, compreendendo-se que a viagem do Grande Prémio poderá ser
cancelada por completo se as ações das pessoas específicas forem classificadas como
suficientemente graves pelo Patrocinador ou se, no caso de uma Banda venceroGrande
Prémio, um número significativo de pessoas demonstrar um tal comportamento,
novamente conforme determinado pelo Patrocinador por seu exclusivo critério); e, o
Patrocinador não terá qualquer outra responsabilidade perante tal(is) pessoa(s) [quer
demonstrem ou não tal comportamento], exigindo uma possível devoluçãodoPrémiodo
Finalista previamente atribuído ao vencedor do Grande Prémio e a procura de soluções
jurídicasjuntodeumaoumaisdessaspessoas. 
(8) A atuação com o Cabeça de Cartaz está sujeita à disponibilidade deste, às exigências da
produção e a outras restrições.Duranteaoportunidadede"conhecerecumprimentar",o
Cabeça de Cartaz pode não autografar itensouposarparafotografiascomovencedordo
Grande Prémio; além disso,seovencedordoGrandePrémioforumaBanda,oCabeçade
Cartaz pode autografar itens/posar para fotografias com alguns, mas não com todos, os
membros da Banda. AAtuaçãoteráocontrolocriativodoCabeçadeCartaz,semrevisão,
aprovaçãoouavisopréviodequalquertipoparaovencedordoGrandePrémio(seforuma
Banda a vencedora do Grande Prémio, para o LíderdaBandaoumembrosdaBanda)eo
vencedor do GrandePrémio(seforumaBandaavencedoradoGrandePrémio,oLíderda
Banda ou os membros da Banda) não receberá quaisquer direitos de autor ou outra
compensaçãodequalquertipopelaatuaçãoquenãosejaoselementosrestantesdoGrande
PrémioeoPrémiodoFinalista.Semselimitaraoacimaexposto,oPatrocinadornãogarante
que a atuação durará um determinado período detempo.OVencedordoGrandePrémio
podereceberoscréditospelaatuação,masessaatribuiçãonãoégarantidae,sefornecida,
a forma, o conteúdo e todos os outros aspetosdessaatribuiçãoserãodeterminadospelo
Cabeça de Cartaz, por seu exclusivo critério. O prémio de atuação também pode estar
condicionadoaofactodeovencedordoGrandePrémio(seforumaBandaavencedorado
Grande Prémio, o Líder da Banda ou os membros da Banda) assinar renúncias e
comunicadosadicionaisfornecidospeloCabeçadeCartaz.  
(9) SearesidênciadovencedordoGrandePrémio(seovencedorforumaBanda,aresidência
do Líder da Banda) estiver no raio de 250 km do local "Partilhar oPalco",ovencedordo
Grande Prémio receberá transporte terrestre em vez de viagens aéreas e o vencedor do
GrandePrémionãoreceberáqualquerprémiodesubstituiçãooucompensaçãorelacionada
comestasubstituição. 
(10) Se o vencedor for um Músico aSoloouumaBandacommenosdecinco(5)membrosno
total ou uma Banda com cinco (5) membros no total, com apenas três (3) ou quatro (4)
membros da Banda a fazerem aviagemdoGrandePrémio,ovencedordoGrandePrémio
nãoreceberáqualquerprémiodesubstituiçãooucompensaçãodequalquertipo. 

(D) RelativamenteaoPrémiodoFinalistaeaoGrandePrémio: 
(1) Se o vencedor for uma Banda, o Patrocinador terá cumprido a sua obrigação ao atribuir o
Prémio do Finalista e o Grande Prémio (se aplicável) ao Líder da Banda. (De acordo com a
subsecção7,oLíderdaBandacompreendeeconcordaqueele/ela/elespodemsertributados
pelo valor do Prémio doFinalistaoupelovaloragregadodoPrémiodoFinalistaedoGrande

Prémio [conforme forocaso]). OPatrocinadorrenunciaatodaequalquerresponsabilidade
referente à omissão do Líder da Banda em partilhar os elementos do prémio e/ou as
informações relacionadas com o prémio com os membros da Banda e, nesse caso, o único
recursodosmembrosdaBandaécontraoLíderdaBanda. 
(2) Não é permitida qualquer substituição de prémio, exceto pelo Patrocinador devido à
indisponibilidadedoprémioporqualquermotivoeentãoapenasporumprémiodevalorigual
ousuperior. 
(3) Osprémiosnãosãotransmissíveised
 evemseraceitescomoforamatribuídos. 
(4) Osprémiosnãosãoresgatáveisoupermutáveispordinheirooucrédito(comaúnicaexceção
doselementosdoprémioquesãocartõesdeofertaeapenasquandoesseresgateemdinheiro
forexigidopelaleiaplicável). 
(5) Asdespesasnãoespecificadasrelacionadascomaaceitaçãoeutilizaçãodo(s)prémio(s)sãoda
exclusiva responsabilidade do vencedor; se o vencedor for uma Banda, isto inclui todos os
membrosdaBanda. RelativamenteaoGrandePrémio,oprecedenteincluitodasasdespesas
nãoespecificadasrelacionadascomaviagemdoprémioparaolocaldoGrandePrémio. 
(6) Quaisquer impostos sobre o valor do(s) prémio(s) são da exclusiva responsabilidade do
vencedor.O Líder da Banda compreende e concorda que, se a Banda não for uma entidade
legal,o(s)prémio(s)atribuído(s)àBandanesteConcursoserá(ão)tratado(s)comorendimento
pessoaldoLíderdaBanda.

10. Comunicados. 

(A) Se juridicamente possível, ao aceitar o(s) prémio(s), o vencedor (s e for uma Banda, o Líder da
Banda em nome próprio e os restantes membros da Banda na medida do permitido pela lei)
concordacomousodoseunome,similitude,foto,voz,informaçõesbiográficas,imagemeoutros
indícios da sua personalidade/identidade pelo Patrocinador e seus representantes a título
perpétuo para fins publicitários/comerciais sem outracompensaçãoouavisoprévio.Nocasode
serumaBanda,oLíderdaBandaconcordaainda,medianteumasolicitaçãodoPatrocinadoresem
outra compensação adicional, em envidar esforços comercialmente razoáveis para garantiruma
concessãodedireitossemelhanteparatodososmembrosdaBanda. 
(B) AoparticiparnoConcurso,osconcorrentes(s eforumaBanda,oLíderdaBandaemnomepróprio
e os outros membros da banda na medida do legalmente permitido)libertameconcordamem
isentar o Patrocinador, a sua empresa-matriz, afiliadas, divisões, empresas e subsidiárias
relacionadas e os diretores, responsáveis, agentes, representantes, acionistas, funcionários,
sucessoresecessionáriosdequalquerumadasorganizaçõesanteriores,agestãoerepresentação
do Cabeça de Cartaz (e, na medida do aplicável, o próprio Cabeça de Cartaz), bem como a
Facebook, Inc./Instagram e a Twitter, Inc., de toda e qualquer responsabilidade decorrente da
participaçãonoConcursoouaceitação,posse,receçãoouutilização/usoindevidodo(s)prémio(s).
O citado anteriormente inclui, mas nãoestálimitadoa,danosnodispositivomóvel/computador
(ou informações/dados armazenadosnomesmo)utilizadopeloconcorrenteparaseinscreverno
Concurso,bemcomoqualquerreivindicaçãodeviolaçãodosdireitosdeautorououtrosinteresses
depropriedadeintelectualemmúsicasqueoconcorrentecomunicouaoPatrocinadorseremum
trabalhooriginalseu. 

11. Condiçõesdeparticipação. 

(A) O Patrocinador e as suas agências não são responsáveis por inscrições tardias, perdidas,
incompletas, inacessíveis/bloqueadas, corrompidas, mal enviadas, atrasadas ou danificadas,
independentemente das causas, todas nulas; por errotecnológico,deprogramação,eletrónico
ououtroerro/avaria/falhadequalquertipoqueinterfiranapublicidade/ofertadoConcursoem
qualquer aspeto (incluindo, mas não limitado à, acessibilidade e/oudisponibilidadedoSitedo
ConcursoouproduçãooutransmissãodoConcertodaRondadeAtuaçãoFinal). 

(B) EmcasodeincompatibilidadeentreaversãoeminglêsdasRegrasdoConcursoequalqueroutra
traduçãodestas,aversãoeminglêsprevalecerá,regulamentaráecontrolarátodososaspetos. 
(C) Se o Patrocinador não aplicar qualquer uma destas disposições das Regras do Concurso em
determinadainstância,talnãoconstituiráumarenúnciaataldisposição. 
(D) A presente Promoção não é de forma alguma patrocinada, aprovada,administradaouestáde
qualquerformaassociadaaoFacebook,InstagramouTwitter. 
(E) ADULTERAROCONCURSOBEMCOMOINTERFERIRCOMAOPERAÇÃOPLANEADADOCONCURSO
OU PROCURAR DEFRAUDAR O PATROCINADOR EM RELAÇÃO AO CONCURSO (INCLUINDO MAS
NÃO LIMITADO A IMPRECISÕES OU DESVIRTUAMENTO QUANTO À ORIGINALIDADE DE
QUALQUER MÚSICA INTERPRETADA PELO CONCORRENTE OU PELO FINALISTA CONFIRMADO)
RESULTARÁEMDESQUALIFICAÇÃO,SEAPLICÁVEL,EOPATROCINADORPODEPROIBIRAPESSOA
ENVOLVIDANESSASATIVIDADESDEPARTICIPAREMFUTUROSCONCURSOSPATROCINADOSPELA
VANS,E/OUEXIGIRSANÇÕESLEGAISCONTRAESSAPESSOA. 

12. Forçamaior. 
SeoPatrocinadordeterminar,porseuexclusivocritério,queoConcurso–notodoouemparte–está
atrasado, impedido, foi tornado desaconselhável ou ilegal ou não puder ser organizado como foi
originalmenteplaneadodevidoaqualquercausaparaalémdoseucontrolo,incluindo,semlimitação,
guerra,invasão,açãodeinimigosestrangeirosounacionais,ameaçasouatosterroristas,hostilidades,
desordens civis, guerra ou rebelião (seja a guerra declarada ou não), falta de energia adequada,
vírus/bug informático, adulteração, fraude, desastre natural, materiais, capacidade de produção ou
estruturasdetransporteouembarque,doença,epidemiaoupandemia,leiouordemgovernamental,
açãodequalquerautoridadegovernamentaldistrital,municipalouconcelhia,emergêncianacionalou
regional, greve, motim, bloqueio ou outra disputa industrial, inundação, incêndio, tornado, furacão,
terramotoouexplosão,ouacasofortuito(cadaumdelesum"EventodeForçaMaior"),oPatrocinador
pode cancelar, modificar oususpenderoConcursoedisponibilizarosprémiosparaseremobtidosda
maneira que o Patrocinador determinar, por seu exclusivocritério,serjusta,adequadaeconsistente
comasRegrasdesteConcurso.Nessecaso,oPatrocinadorpublicaráumavisoparaesseefeitonoSite
doConcursoounotificaráosFinalistaspotenciais(ouconfirmados),conformeapropriado. 

13. Resoluçãodelitígios/Escolhadalei. 
Namedidamáximapermitidaporlei,osconcorrentes(seforumaBanda,oLíderdaBandaemnome
próprioeosoutrosmembrosdaB
 andanamedidadolegalmentepermitido)concordamque: 

(A) as Regras do Concurso são regidas pelas leis da França e que os tribunais da França terão
jurisdiçãonãoexclusiva; 
(B) qualquerreivindicaçãoseráapresentadapelosconcorrentesindividualmente,incluindoseos
concorrentes forem uma Banda, os membros dabanda(incluindooLíderdaBanda)agindo
individualmente; 
(C) oreembolsodoconcorrenteemqualquerreivindicaçãoélimitadoaoscustosreaisenvolvidos
na participação no Concurso (se existentes) e todos os direitos a custas legais e todos e
quaisquerdanos(incluindoperdaconsequente)sãoexpressamenterenunciados. 

Se a disposição anterior ou qualquer outra disposição das presentes Regras do Concurso for
considerada como inválida, ilegal ou inaplicável por um tribunal com jurisdição competente, será
substituídaporumadisposiçãosubstitutaqueseaproximemaisdaintençãooriginaldoPatrocinador
e que seja válida, legal e executória. A nulidade/ilegalidade/inaplicabilidade de uma determinada
disposiçãonãoafetaráasrestantesRegrasdoConcurso. 

14. Lista de vencedores. Para a lista de vencedores, envie um envelope selado endereçado a "V
 ans
Musicians Wanted Winners," c/o VANS, pa31-33 rue du Louvre 75002, PARIS, France, ATTN: VANS
MUSICIANS WANTED WINNERS. Os pedidos da lista de vencedores devem ser recebidos até30de

setembrode2021.Alistadevencedoresestarádisponívelapós06deoutubrode2021. 

