
 
 

 
Disposição Geral: 

BOMBAY SAPPHIRE® Most Imaginative Bartender 

Requisitos do Processo de Seleção 

O presente regulamento do Processo de Seleção é implementado no Brasil pela Bacardi-Martini do 
Brasil Ltda. empresa com sede à Rua Gomes de Carvalho, 1510, São Paulo, São Paulo, Brasil, CEP 
04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 59.104.737/0001-05, como representante no Brasil da Bacardí 
Servicios S de RL de CV ("BACARDI"), Estrada México-Querétaro 4.431, Col. Nueva Tultitlán, Tultitlán, 
Estado do México, C.P. 54.954, tendo como objetivo selecionar participantes para a criação de coquetel 
exclusivo, elaborado com a marca de Gim BOMBAY SAPPHIRE®. 

AO PARTICIPAR DESTE PROCESSO DE SELEÇÃO, O PARTICIPANTE CONCORDA E SE OBRIGA 
AUTOMATICAMENTE ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORA PREVISTAS. POR FAVOR LEIA ESTE 
REGULAMENTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE SE INSCREVER, PARTICIPAR OU ENVIAR SUA 
RECEITA. 

 

 
Introdução: 

Um representante de BOMBAY SAPPHIRE® fará um convite a bartenders de bares seletos que 
atendam certos critérios do Processo de Seleção (conforme se descreve mais adiante) e que estejam 
localizados nas seguintes cidades da América Latina – Cidade do México, Riviera Maya, Buenos Aires, 
Bogotá, São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago do Chile, Panamá e Santo Domingo – para participarem  
no Processo de Seleção do BOMBAY SAPPHIRE® Most Imaginative Bartender. Também se poderá 
convidar a bartenders localizados em San Juan e Porto Rico, através de outras organizações 
patrocinadoras. Cada bartender participante ingressará na Seleção se cadastrando no link 
http://bit.ly/mib2017_cadastro e enviando a receita e outras informações de seus coquetéis feitos com 
BOMBAY SAPPHIRE® através do formulário do endereço http://bit.ly/mib2017_envioreceitas. 

Ao enviar a receita, todos os participantes estarão comprometidos com todos os termos e condições 
que regulamentam o Processo de Seleção, assim como a todas as demais regras ou requisitos 
relacionados à baixo descritos. Uma reunião interna de especialistas da Companhia Bacardí, reduzirá 
a lista de competidores para oito (8) finalistas de cada país. Esses candidatos selecionados irão participar 
de uma final local em seu país. 

 
Requisitos de Ingresso e participação: 

Para que um bartender ingresse na Seleção de BOMBAY SAPPHIRE® Most Imaginative Bartender: 

(a) deverá ter idade mínima de vinte e um (21) anos na data de Envio da receita; 

(b) o bar onde trabalhe deverá satisfazer os seguintes critérios, cujo cumprimento final será 
determinado pela companhia Bacardí patrocinadora, a seu exclusivo critério: 

 Deverão ser bares com disponibilidade permanente de BOMBAY SAPPHIRE® Gin e 
um consumo relevante das marcas premium (por exemplo: Johnnie Walker Black Label, 
Absolut, GREY GOOSE®, Hendrick’s, Tanqueray e etc.) 

 Deverão estar presentes no cardápio BOMBAY SAPPHIRE® na lista de Gins; ou um 
coquetel com BOMBAY SAPPHIRE® no cardápio permanente, ou  BOMBAY 
SAPPHIRE® e  Tônica no cardápio. É indispensável que BOMBAY SAPPHIRE ® esteja 
descrito entre os ingredientes no cardápio.
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Será requerido que o bartender participante apresente duas receitas originais de acordo com os 
critérios abaixo; uma das receitas deve ser o “Coquetel Mais Imaginativo” usando BOMBAY 
SAPPHIRE® coquetel; e a outra, o “BOMBAY SAPPHIRE® and Tonic Imaginativo”, cada um deles 
acompanhado de foto e descrição do coquetel. 

 

 
Requisitos Gerais para o “Coquetel Mais Imaginativo” e “BOMBAY SAPPHIRE® and Tonic 
Imaginativo”: 

 Existe o limite de uma (1) entrada por candidato (incluindo um (1) “Coquetel Mais Imaginativo” e 
um (1)  BOMBAY SAPPHIRE® and Tonic) 

 As receitas deverão estar descritas em mililitros (ml), sendo lances e/ou gotas, a menor 
quantidade permitida. Não serão aceitas receitas enviadas em onças (Oz.). 

 A receita deve ser à base de Gin BOMBAY SAPPHIRE®, que deve ser o destilado predominante. 

 O conteúdo do coquetel deve estar entre 90ml e 330ml. (Incluindo jatos e gotas). 

 Não será permitido flambar ingredientes ou o coquetel, assim como não será permitido o uso 
de chamas próximo ao álcool – se permitirá o uso de fumaça ou pistolas de fumaça para 
infusionar os ingredientes ou utensílios de vidro, sempre que as chamas que se usem para 
criar a fumaça sejam feita a uma distância razoável e segura de qualquer álcool. 

 É proibido o uso de ingredientes que contenham Tabaco, qualquer tipo de droga ou substancia 
alucinógena. 

 Não existe limite máximo de ingredientes a serem usados em cada coquetel. 

 Deverá se especificar um nome para a receita. O nome não poderá incluir qualquer material de 
propriedade industrial ou registrado, ou o nome de algum varejista, com exceção para a marca 
BOMBAY SAPPHIRE® no nome. O nome deverá também observar a Política de 
Responsabilidade Social da Companhia Bacardí, que assegura que os nomes evitem uma atração 
especial aos menores de idade; não enfatizem ou aludam à força alcoólica ou ao efeito do álcool 
do coquetel; não se associem a um comportamento valentão, ignorante, perigoso ou antissocial; 
evitem qualquer associação com o sexo ou o êxito sexual; evitem qualquer relação com 
atividades esportivas, educativas ou festividades cívicas/religiosas; não impliquem alguma 
propriedade ou valor medicinal; não se vinculem com um consumo ilegal, irresponsável ou 
imoderado e não façam alusão a uma capacidade mental ou física melhorada. 

 
A criatividade é o componente chave para o Processo de Seleção do BOMBAY SAPPHIRE® Most 
Imaginative Bartender. O quesito “criatividade” será julgado com base na capacidade do candidato em 
demonstrar um conceito criativo de seu coquetel, assim como sua criatividade no uso de ingredientes, 
texturas, sabores, técnicas modernas e experimentais e a forma em que o coquetel melhora ou valoriza 
algum ou todos os dez ingredientes botânicos de BOMBAY SAPPHIRE®. 
 
Ao entrar na competição, o inscrito está de acordo com os termos e condições presentes nos anexos. 

 
Como participar: 

 

Não há custos de cadastro para o participante da competição the BOMBAY SAPPHIRE® Most 
Imaginative Bartender. Para participar do BOMBAY SAPPHIRE® Most Imaginative Bartender Competition 
LAC, você deve manifestar interesse via formulário de inscrição no endereço  
http://bit.ly/mib2017_cadastro ou via e-mail para receber uma cópia dos Termos e Condições da 
competição. Estes convites são pessoais e intransferíveis. 

 
 

Registro de Participação: Os candidatos devem registrar seu interesse em participar da seleção via 
formulário de inscrição no endereço http://bit.ly/mib2017_cadastro. Em resposta a seu correio eletrônico, 
o candidato receberá informação adicional sobre a seleção, os termos e condições de ingresso, 
convites para masterclasses e o convite para BOMBAY SAPPHIRE® Most Imaginative Bartender 
Competition Summit, no qual o candidato não é obrigado a comparecer para poder competir. 

 
Envio de Receitas e informações para a Seleção Local: Os candidatos deverão criar dois coquetéis: 
A) “Coquetel Mais Imaginativo”, um coquetel original e imaginativo usando BOMBAY SAPPHIRE® 
baseado nos Requisitos Gerais apresentados acima e B) “BOMBAY SAPPHIRE® and Tonic 
Imaginativo”, uma versão imaginativa de BOMBAY SAPPHIRE® and Tonic seguindo os mesmos 
Requisitos Gerais. Em seguida, devem enviar anonimamente pelo formulário no endereço 
http://bit.ly/mib2017_envioreceitas antes do término do período de inscrição que será dia 03 de Agosto 
de 2017 às 23:59. O envio de cada coquetel deve compreender: 

http://bit.ly/mib2017_cadastro
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 O número do CPF previamente cadastrado pelo participante no formulário 

http://bit.ly/mib2017_cadastro.  
 As duas receitas, juntamente com os nomes dos coquetéis,  
 Inspiração, conceito e/ou história de cada coquetel (descritos em até 1000 caracteres),  
 Metodologia explicando como preparar cada coquetel (descritos em até 500 caracteres), 
 Uma foto de cada coquetel, 
 As imagens enviadas não devem permitir identificar o participante, o estabelecimento onde ele 

trabalha e não pode conter nenhuma marca de bebida exceto BOMBAY SAPPHIRE® sob risco 
de exclusão do candidato do Processo de Seleção. 

 Os competidores devem evitar postar online, divulgar fotos e a receia de seu coquetel antes da 
divulgação da Seleção Local para evitada qualquer forma de identificação dos competidores pelos 
jurados. 

 

 

 Data limite para envio das receitas e demais informações: As receitas e informações 

descritas à cima devem ser enviadas até o dia 03 de Agosto de 2017 às 23:59. Não serão aceitos 
envios após esta data. 
 

 Termos e Condições: Ao participar da competição BOMBAY SAPPHIRE® Most Imaginative 
Bartender, o candidato concorda incondicionalmente com os Termos e Condições anexos, os 
requerimentos necessários para a competição, com as decisões do patrocinador e com as leis 
aplicáveis, regulamentações e regras da competição, que são finais e vinculativos. 

 
 

 
Seleção Local: Um corpo de jurados especialistas revisará as receitas enviadas e selecionará os oito (8) 
participantes que passarão para a próxima etapa do Processo de Seleção. Os participantes receberão o 
resultado desta etapa por e-mail, no endereço que indicaram no ato de sua inscrição em até duas 
semanas após o encerramento do prazo de Envio das Receitas. A decisão dos jurados especialistas é 
definitiva, absoluta e completamente sigilosa, após a qual não há recurso por parte de qualquer 
participante ou terceiro. Os finalistas serão informados sobre as datas da final local, via e-mail, em um 
momento oportuno. 

 
 

Evento da Final Local: A final local será realizada em São Paulo – SP, Brasil. Os participantes serão 
convidados a fazer para os juízes, em dez (10) minutos, o seu “Coquetel Mais Imaginativo”,  usando 
BOMBAY SAPPHIRE® (70% da nota) e o seu “BOMBAY SAPPHIRE® and Tonic Imaginativo” (30% da 
nota). As pontuações dos jurados determinarão o vencedor da Final Local. As finais locais serão 
realizadas em espanhol em todos os mercados, exceto no Brasil, onde a língua será o português. Os 
vencedores locais serão informados sobre a data da Final Regional, via e-mail, em um momento 
oportuno. 
 

 

 Prêmio do Finalista Local: Os vencedores locais receberão uma viagem à Colômbia para 
competir nas finais regionais. A viagem inclui: (a) ônibus de ida e volta / passagem aérea de 
classe econômica para uma pessoa de um aeroporto perto da casa do Finalista Regional para a 
Colômbia; E (b) acomodações de hotel para entre 2 e 4 noites. O valor aproximado no varejo da 
viagem é de US $ 2.000,00 USD. O valor real da viagem pode variar dependendo de vários 
fatores, incluindo a data de reserva, o ponto de partida e as datas de viagem. 

 
Final Regional: A final regional latino-americana acontecerá na Colômbia. Durante a Final Regional, 
cada um dos finalistas regionais será convidado a criar o seu “Coquetel Mais Imaginativo” usando 
BOMBAY SAPPHIRE® (70% da nota) e a participar de um Desafio Artístico da Caixa Misteriosa com 
ornamentos artísticos (30% da nota) usando os critérios gerais de julgamento descritos abaixo. As 
pontuações dos dois componentes da competição serão combinadas para determinar o vencedor da 
Final Regional. Cada finalista é responsável por garantir que seus documentos de viagem estejam 
atualizados e aptos para visitar a Colômbia para a Final Regional. A Final Regional será realizada em 
espanhol, com exceção do Finalista do Brasil que poderá apresentar em português e ter seu conteúdo 
traduzido por meio de um tradutor profissional simultâneo. 

 

 Prêmio do Finalista Regional: O vencedor regional sairá na capa da revista GQ Magazine. O GQ 
Magazine pode exigir que o Vencedor Regional assine termos de liberação e termos de uso de 
imagem adicionais antes de ser fotografado. O vencedor também receberá uma viagem ao Reino 
Unido. A viagem inclui: (a) passagem aérea de ida e volta para uma pessoa de um aeroporto perto 
da casa do Finalista Regional para Londres; E (b) acomodações de hotel para entre 3 a 5 noites. 
Durante esta viagem, o vencedor participará de uma sessão de educação na destilaria de 
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BOMBAY SAPPHIRE® com profissionais da BOMBAY® Gin. Eles também terão a oportunidade 
de vivenciar um guest shift em um top bar de coquetel de Londres. O valor aproximado no varejo 
da viagem é de US $ 5000,00 USD. O valor real da viagem variará dependendo de vários fatores, 
incluindo a data de reserva, o ponto de partida e as datas de viagem. Veja a informação adicional 
do prêmio abaixo. 

 
Os demais participantes não receberão nenhum tipo de contrapartida, pagamento ou 
compensação pela sua participação voluntária neste Processo de Seleção, estando os 
organizadores isentos de quaisquer responsabilidade perante estes participantes, incluído 
quaisquer custos adquiridos em função de sua inscrição ou desenvolvimento de seus coquetéis. 

 

 Sobre equipamentos necessários para o preparo dos coquetéis: É de responsabilidade do 
candidato providenciar todos os equipamentos, ingredientes, utensílios e copos necessários para o 
preparo de todos os coquetéis em todas as etapas da Seleção. 

Durante a final, e equipe de BOMBAY SAPPHIRE® pode providenciar alguns destes materiais, caso 
sejam requisitados com antecedência e/ou caso não seja possível transportá-los na viagem, porém 
apenas garantiremos a disponibilidade dos utensílios e ingredientes previamente confirmados com os 
participantes. 
 

 Critérios Gerais de Julgamento e Avaliação: 
 

 
Os seguintes Critérios Gerais de Julgamento serão usados para julgar o “Coquetel Mais Imaginativo” 
do participante nas Finais Locais e Regionais: 
 
“Coquetel Mais Imaginativo” BOMBAY SAPPHIRE® (total de 80 pontos) 

o Criatividade no nome do coquetel - 5 pontos 

o Criatividade no conceito do coquetel - 15 pontos 

o Criatividade na escolha e uso dos ingredientes - 5 pontos 

o Criatividade no uso de técnicas de bartending - 5 pontos 

o Gosto e aroma do coquetel - 20 pontos 

o Aparência do cocktail - 10 pontos 

o Apresentação - 10 pontos 

o Técnica - 10 pontos 
 
“BOMBAY SAPPHIRE® and Tonic Imaginativo” (total de 35 pontos) 

o Criatividade do conceito - 15 pontos 

o Gosto e aroma do coquetel - 10 pontos 

o Aparência do coquetel - 10 pontos 
 

 

 
 

 
Detalhes Adicionais de Informação do Prêmio (para todas as Viagens): 

Todos os detalhes dos prêmios que não foram especificados anteriormente serão definidos pela 
companhia patrocinadora Bacardí que corresponda a seu exclusivo critério. Um prêmio não poderá ser 
transferido e deverá ser aceito na forma que se outorgue. O ganhador não poderá solicitar dinheiro ou 
outro prêmio, porém, a Companhia Bacardí se reserva ao direito de substituir o prêmio (ou elemento do 
mesmo) com outro prêmio (ou elemento do mesmo) de igual ou maior valor, se o prêmio não estiver a 
disposição por qualquer causa, conforme o determine a Companhia Bacardí, a seu exclusivo critério. Os 
ganhadores deverão viajar nas datas determinadas pela Companhia Bacardí. Uma vez emitidos os 
documentos de viagem, não se poderão alterar os itinerário e datas. Se um ganhador não puder viajar 
nas datas especificadas pela Companhia Bacardí, ele não poderá participar das seguintes etapas do 
Processo de Seleção. Os ganhadores serão responsáveis por garantir passaportes, vistos e todos os 
demais documentos necessários para viagens internacionais. Além disto, o ganhador será responsável 
pelo pagamento de qualquer imposto sobre o rendimento aplicável a todos e cada um dos demais custos 
e gastos que não se enumerem especificamente acima. 

 

 

 



Termo de adequação às normas sanitárias 

 

Os participantes deste processo de seleção se obrigam e se responsabilizam totalmente a cumprir com 

as normas sanitárias internas estabelecidas pelos locais da seleção, assim como as normas 

estabelecidas pela vigilância sanitária no que diz respeito à manipulação, armazenagem e transporte de 

alimentos processados ou não processados. Isto inclui, porém não se restringe ao correto corte, 

processamento, manipulação, armazenamento, condições de integridade, prazo de validade, 

adequação alimentar e toxicológica, correta etiquetagem com data de processamento, validade e nome 

do responsável. 

 
Os estabelecimentos contratados para a realização da seleção se reservam no direito de proibir a 

entrada de qualquer produto alimentício que não se encontre dentro das condições especificadas 

acimas ou que esteja fora dos padrões de qualidade impostos pelo estabelecimento ou órgãos 

regulatórios. 

 
A BACARDI-MARTINI e os estabelecimentos contratados para a realização da seleção se 

desoneram de quaisquer obrigações penais e legais derivadas da não adequação de quaisquer 

produtos utilizados pelos candidatos em qualquer momento da seleção. Em caso de uma 

fiscalização, ficam os candidatos obrigados a responder pela integridade e adequação de seus 

produtos perante legislação sanitária. 

 
É permitido remover etiquetas dos produtos durante as apresentações por razões estéticas, porém 

estas devem se recolocadas após a apresentação ou os produtos devem ser descartados. 

 

BOMBAY SAPPHIRE® Most Imaginative Bartender 

Termos e Condições de Ingresso e Participação 

 

 Não se requer compra para participar no Processo de Seleção. 

0. Patrocinador: Este Processo de Seleção (“Seleção”) é patrocinado por Bacardí Servicios S de RL de 
CV, Estrada México-Querétaro 4.431, Col. Nueva Tultitlán, Tultitlán, Estado do México, C.P. 54.954 que 
representado no Brasil por Bacardi-Martini do Brasil Ltda., empresa com sede à Rua Gomes de Carvalho, 
1510, São Paulo, São Paulo, Brasil, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 59.104.737/0001-05 

1. Elegibilidade: A Seleção está aberta somente para pessoas físicas que (a) sejam residentes legais no 
país em que acontece a Seleção, 

(b) tenham pelo menos vinte e um (21) anos na data de sua inscrição e (c) contem com passaporte válido 
até Outubro de 2018. Não são candidatos para participar desta Seleção os empregados do patrocinador 
ou qualquer companhia do Grupo Bacardí (“Bacardí”), a Revista GQ Magazine, assim como familiares 
imediatos (cônjuge, pais, irmãos e filhos) e membros da casa de dito empregado. 

2. Acordo com Termos e Condições: Ao participar desta Seleção, você concorda incondicionalmente 
com os presentes Termos e Condições, Requisitos do Programa, decisões do Patrocinador, com leis e 
regulamentos aplicáveis e com as regras da Seleção que são definitivas e vinculativas. Não se pode 
ganhar um prêmio a menos que se cumpra com todos os requisitos estabelecidos neste presente 
documento. O Patrocinador se reserva ao direito de alterar os Termos e Condições ou os Requisitos do 
Programa em qualquer momento, sem aviso prévio. Todas as mudanças serão comunicadas aos 
participantes por meio de correio eletrônico. Ao participar, você declara que está cumprindo com qualquer 
política que seu empregador possa ter em relação com sua participação em processos de Seleção desta 
natureza. 

3. Direitos de Ingresso: Ao ingressar, você: (a) outorga ao Patrocinador, a Bacardi, a Revista GQ 
Magazine e a cada um de seus agentes, afiliados e cessionários (de marca coletiva, os “Detentores de 
Direitos”), o direito incondicional (não-exclusivo) e permissão para registrar, reproduzir, codificar, 
armazenar, copiar, transmitir, publicar, anunciar, difundir, mostrar atuar em público, adaptar, modificar, 
criar obras derivadas de, exibir e de qualquer outra forma usar seu Ingresso tal como está ou segundo seja 
editado em qualquer meio em todo o mundo para qualquer fim, sem limitação e sem revisão, compensação 
ou autorização adicional por sua parte ou de qualquer outra parte, perpetuamente, desde a data em que 
você tenha apresentado seu Ingresso; (b) faz renúncia a quaisquer direitos, direitos autorais, direitos por 
marca registrada, direitos de intimidade e quaisquer outros direitos legais ou morais que possam excluir 
o uso de seu Ingresso aos Detentores de Direitos, conforme se especifica anteriormente ou requerer 
qualquer outra permissão para que os Detentores de Direitos usem o Ingresso; e (c) está de acordo em 
não instigar, apoiar, manter ou autorizar qualquer ato, reclamação ou demanda contra os Detentores de 



Direitos com base em qualquer uso de Ingresso, ou qualquer obra derivada da mesma, esteja infringindo 
qualquer de seus direitos como criador do Ingresso, incluindo, de maneira enunciativa mas não limitativa, 
direitos de autor, direitos de marca registrada e direitos morais. 

4. Publicidade: Exceto onde estiver proibido, ao participar na Seleção, você está de acordo em que os 
Detentores de Direitos e quaisquer meios que assistam a eventos que se relacionem com a Seleção, 
poderão usar seu nome, imagem, voz, opiniões, fotografias, gravações audiovisuais, receita, informação 
biográfica, estado onde resida e/ou registro de sua participação na Seleção para fins promocionais em 
qualquer artigo na imprensa, anúncios, televisão, rádio, cinema, documentário, internet ou em qualquer 
outra publicação ou meios sem pagamentos ou contrapartida. 

5. Condições Gerais: No caso de que a operação, segurança ou administração da Seleção se veja 
impedida de qualquer forma, o Patrocinador poderá, a seu exclusivo critério, seja: (a) suspender a 
Seleção para corrigir o impedimento e logo retomar a Seleção; ou bem 
(b) outorgar os prêmios de acordo com os critérios que se estabelecem anteriormente entre os ingressos 
elegíveis recebidos até o momento de dito impedimento. O Patrocinador se reserva ao direito, a seu 
exclusivo critério, de desqualificar a qualquer pessoa física que altere a realização da Seleção, viole os 
presentes Termos e Condições ou atue de maneira perturbadora ou antidesportiva. A falta por parte do 
Patrocinador de fazer valer qualquer termo dos presentes Termos e Condições, não constituirá renúncia 
à dita disposição. A prova do envio de qualquer comunicação aos Patrocinadores por correio não se 
considerará prova de recebimento de dita comunicação pelo Patrocinador. A Seleção esta sujeita a todas 
as leis aplicáveis e regulamentos em vigor em onde se leve a cabo e será nula onde estiver proibida. 

6. Liberação e Limitações de Responsabilidade: Ao participar na Seleção, estarão de acordo em liberar 
e manter ilesos ao Patrocinador, a Bacardí, a Revista GQ Magazine e a cada uma de suas casas matrizes, 
subsidiárias, afiliadas e cada um de seus respectivos funcionários, diretores, empregados e agentes (as 
“Partes Liberadas”) de e em contra de qualquer reclamação ou causa de ação que surja da participação na 
Seleção ou o recebimento ou o uso de qualquer prêmio, incluindo, de maneira enunciativa, mas não 
limitativa: (a) a intervenção humana não autorizada na Seleção; (b) erros técnicos; (c) erros de impressão; 
(d) correio perdido, tardio, entrega vencida, mal dirigida ou impossível; 
(e) erros na administração da Seleção ou no processamento de Ingressos; ou (f) lesão ou dano a pessoas 
ou bens. Além do mais, estará de acordo em indenizar, liberar e manter ilesas as Partes Liberadas contra 
qualquer reclamação que o uso de seu Ingresso (conforme se contempla nas presentes Regras) viole ou 
infrinja os direitos de qualquer terceiro. Fará renuncia ao direito de reclamar quaisquer danos e prejuízos 
de qualquer natureza, incluindo, de maneira enunciativa, mas não limitativa, danos punitivos, 
consequenciais, diretos ou indiretos. 

7. Disputas: Exceto onde estiver proibido, você estará de acordo em todas e cada uma das disputas, 
reclamações e causas de ação que surjam de, ou se relacionem com a Seleção ou qualquer prêmio 
outorgado, se extinguem de maneira individual, sem recurso a qualquer forma de ação de classe e 
exclusivamente pelo tribunal competente localizado na Cidade do México. Todas as questões e dúvidas 
relativas à preparação, validade, interpretação e execução dos presentes Termos e Condições, seus 
direitos e obrigações ou os direitos e obrigações do Patrocinador em relação à Seleção, estarão reguladas 
por e deverão ser interpretadas de acordo com as leis do México, sem dar efeito a quaisquer regras para 
Seleção da lei ou sobre conflito de direito, que tenha como resultado a aplicação das leis de qualquer 
jurisdição que não seja México. 

8. Cessão de direito de propriedade e autorizações para uso de direito de imagem: 

A BACARDÍ NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR FALSAS INFORMAÇÕES SUBMETIDAS 
PELO PARTICIPANTE QUANDO DE SEU CADASTRAMENTO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 
E NEM PELOS ATOS PRATICADOS POR QUALQUER PESSOA COM IDADE INFERIOR A 18 
ANOS COMPLETOS. TODO E QUALQUER CADASTRAMENTO NESSE SENTIDO SERÁ 
AUTOMATICAMENTE DESCONSIDERADO E TORNADO NULO QUANDO DA CIÊNCIA DA 
BACARDÍ DE QUE O PARTICIPANTE NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES ORA 
ESTABELECIDAS NESTE PARÁGRAFO. NESTES CASOS, OS REPRESENTANTES LEGAIS 
DE TAIS MENORES SERÃO OS ÚNICOS RESPONSÁVEIS PELOS ATOS PRATICADOS E 
CADASTRAMENTO NO PROCESSO DE SELEÇÃO, INCLUSIVE QUANTO À VERACIDADE 
DOS DADOS E INFORMAÇÕES FORNECIDOS. 

 
 

A participação dos candidatos no Processo de Seleção não está condicionada à aquisição ou uso 
de qualquer bem, direito ou serviço. 

Todas as receitas dos coquetéis encaminhadas ao Processo de Seleção e/ou reproduzidas nas 
suas etapas, incluindo a aparência visual, passam a ser de propriedade exclusiva da Bacardí do 
Brasil que poderá dispor delas da forma que lhe convier. O preenchimento na Ficha de Inscrição 
concede, automaticamente à empresa, todos os direitos de propriedade, inclusive aqueles 
passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual ou industrial. Para todos os fins de 
direito, o participante desde já cede sem ônus à Bacardí do Brasil, de forma total, exclusiva e 
definitiva todos os direitos de propriedade, incluindo os patrimoniais, uso e exploração, sobre as 
receitas dos coquetéis encaminhadas ao Processo de Seleção e/ou reproduzidas nas suas etapas, 



incluindo a aparência visual, sendo tal cessão válida para dentro e fora do território nacional, 
conferindo à Bacardí do Brasil o direito de utilizá-las (incluindo tais direitos), em conjunto ou não 
com outras receitas ou criações modificá-las, traduzi-las, editá-las, publicá- las, exibi-las, 
reproduzi-las, adaptá-las, distribuí-las, explorá-las, transmiti-las e/ou divulgá-las e/ou permitir que 
terceiros o façam, a qualquer tempo, de forma incondicional, em qualquer forma de mídia ou 
processo, inclusive impresso, para exibição em circuito cinematográfico e/ou peças publicitárias, 
e em qualquer processo, meio ou técnica, tais como, reprográfica, fotográfica, vídeo- fonográfica, 
fonográfica, comunicação de dados via cabo, radiodifusão (rádio e televisão), através de satélite 
ou qualquer outro processo digital, eletromagnético, ou não, inclusive para exploração on-line, 
disponibilizada na Internet, e ainda utilizar tais receitas dos coquetéis encaminhadas ao Processo 
de Seleção e/ou reproduzidas nas suas etapas, incluindo a aparência visual (incluindo os direitos 
ora cedidos) na produção de matéria promocional, em capas de CD (Compact Disc), CD ROM 
(Compact Disc – Read Only Memory), CD-i (Compact Disc Interactive), VHS (Video Home 
System), DAT (Digital Audio Tape), DVD (Digidal Video Disc) etc. 

As partes acordam que, se, por qualquer razão, os direitos previstos nas cláusulas acima forem 
considerados como não passíveis de cessão ou transferência de direitos de propriedade à 
BACARDÍ, e na eventualidade de a BACARDÍ necessitar de autorização do participante para usar 
as receitas e os direitos acima mencionados, o participante desde já acorda em conceder à 
BACARDÍ uma licença exclusiva para uso das receitas dos coquetéis encaminhadas ao Processo 
de Seleção e/ou reproduzidas nas suas etapas, incluindo a aparência visual e dos direitos acima 
mencionados, exatamente  nas mesmas  condições  das  cláusulas acima, incluindo o direito de 
ingressar em juízo contra terceiros e o direito de sublicenciar ou de outra forma dispor das referidas 
receitas dos coquetéis encaminhadas ao Processo de Seleção e/ou reproduzidas nas suas 
etapas, incluindo a aparência visual e dos direitos ora concedidos, a terceiros, pelo prazo de 
proteção exclusiva da respectiva obra ou criação conforme conferido na lei de propriedade 
intelectual ou de propriedade industrial (conforme a natureza da obra e a forma de proteção a esta 
conferida), sendo que na omissão da lei o prazo será de no mínimo 2 (dois) anos a contar da data 
do término do Processo de Seleção, qualquer que seja a causa. 

O participante acorda e reconhece que toda e qualquer receita financeira proveniente do uso, pela 
BACARDÍ, inclusive suas empresas afiliadas, das receitas dos coquetéis encaminhadas ao 
Processo de Seleção e/ou reproduzidas nas suas etapas, incluindo a aparência visual, será 
exclusivamente da BACARDÍ. A BACARDÍ reterá, exclusivamente, para si os benefícios 
resultantes da utilização, qualquer que seja esta, das receitas dos coquetéis encaminhadas ao 
Processo de Seleção e/ou reproduzidas nas suas etapas, incluindo a aparência visual, inclusive 
as que decorrerem de eventual exploração econômica, não assistindo ao participante e/ou criador 
quaisquer direitos, seja a que título for, sobre os benefícios auferidos com a exploração ou 
utilização das referidas receitas dos coquetéis encaminhadas ao Processo de Seleção e/ou 
reproduzidas nas suas etapas, incluindo a aparência visual, pela BACARDÍ e/ou por quaisquer 
terceiros autorizados por esta última. 

Os participantes ao se inscreverem no Processo de Seleção pelo “aceite” deste regulamento e 
pela Ficha de Inscrição, autorizam a Bacardí do Brasil inclusive suas empresas do mesmo grupo, 
e terceiros contratados por esta (tais como produtoras, empresas de publicidades etc.) a: 

A utilizar e veicular suas receitas, nomes e imagens em quaisquer meios de comunicação, 
inclusive em publicações em jornais, revistas, internet, informativos, entre outros, sem qualquer 
ônus. 

A utilizar as receitas entregues para eventuais exposições, propagandas, publicidade, promoções ou 
quaisquer outras propostas comerciais ou atividades que se fizerem necessárias, no território nacional e 
em qualquer parte do mundo, sem qualquer ônus. 

A publicar, retratar, exibir, digitalizar, transmitir, e veicular (direta ou indiretamente), qualquer que seja a 
forma, e explorar, da forma que lhe convier, adaptar, editar, alterar, dublar para outras línguas, seu nome, 
alcunha e/ou apelido, voz (quaisquer menções que venha a fazer) e sua imagem (doravante 
coletivamente, "Imagem"), sempre de forma relacionada ao Processo de Seleção (mesmo após sua 
realização), sob qualquer tipo de mídia ou forma, incluindo mas não se limitando a qualquer processo ou 
técnica, tal como fotografia, fonografia, vídeo-fonografia, e audiovisual, rádio, televisão (inclusive cabo), 
revistas, internet ou qualquer outro meio de comunicação em qualquer lugar do mundo, durante o período 
de 2 (dois) anos, livre e gratuitamente, inclusive para usar em campanhas publicitárias e promocionais, 
em filmes, eventos, vídeos, fotos e cartazes, anúncios em jornais e revistas para a divulgação pela criação 
ou referentes ao Processo de Seleção, sem qualquer direito pecuniário. O participante acorda e assegura 
que irá firmar todo e qualquer instrumento ou termo de autorização específica para tais fins se e quando 
solicitado pela BACARDÍ. 

O participante reconhece e concorda que outros terceiros, quando da cobertura ou divulgação do 
Processo de Seleção e premiações ao público, poderão vir a, ocasionalmente, retratar parte ou o todo de 
sua Imagem e que tal utilização sob nenhuma hipótese será atribuída ou gerará qualquer 
responsabilidade à BACARDÍ e suas empresas do mesmo grupo econômico. 



O participante reconhece e concorda não ter direito de aprovar e/ou a promover reclamações, que 
incluem, mas não se limitarão a, contestações referentes a invasão de privacidade, difamação e direito a 
publicidade, decorrente de qualquer uso, alteração, anuviamento, borrão, edição, distorção, efeito 
ilusório, ou qualquer utilização em composites, de sua Imagem, aparência ou informações submetidas. 
Reconhece que a BACARDÍ não têm a obrigação de utilizar quaisquer direitos pelo presente concedidos. 

A BACARDÍ terá todo o prazo mencionado acima para colocar no mercado todo e qualquer material ou 
obra criados retratando a Imagem do participante premiado, mas nada neste instrumento será 
interpretado como imputando à BACARDÍ a obrigação de retirar qualquer obra ou material de circulação 
ou do mercado após o término da presente autorização, desde que estes já tenham sido colocados no 
mercado pela BACARDÍ dentro do período de vigência da referida autorização, respeitando-se assim os 
direitos de exaustão sobre tais materiais. 

A organização tem a possibilidade de alterar as regras em qualquer momento, visando o melhor para o 
Processo de Seleção. 

Este regulamento, incluindo suas condições, e qualquer outra documentação decorrente ou relacionada, 
serão regidos pelas leis do Brasil, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
e conflitos decorrentes dos termos e obrigações acordados entre as partes. 


