
Concurso de Desenho Princesa Pop 2019 
Termos  Gerais

Art. 1 A empresa BEEMOOV SAS (57 bd Gaston Serpette, 44000, NANTES, França) organiza um 
Concurso de Desenho sob a responsabilidade de administradora Nineland, no site 
www.princesapop.com, a partir do dia 04 de novembro até 10 de novembro de 2019. 

Art. 2 O concurso consiste em uma participação do jogador, que deve propor um desenho original de 
um traje completo para a princesa. “Desenho original” significa que o jogador apresenta uma criação 
única, da qual ele é o autor. O desenho deve ser enviado no máximo até o dia 10 de novembro de 2019, 
por meio do link indicado no fórum Princesa Pop, mais precisamente no tópico dedicado ao concurso.  

Os administradores da Nineland escolherão um total de 3 vencedores entre as versões do jogo: 
www.mabimbo.com, www.princesapop.com, www.modepueppchen.com, www.missmoda.es, 
www.myfashiongirl.it, www.missfashion.pl, www.moyabimbo.ru e www.likeafashionista.com. Cada 
vencedor será informado via mensagem privada e ganhará a recompensa de 20.000 pop’s de ouro 
creditados na sua conta, até o dia 04 de dezembro de 2019. Além disso, cada vencedor terá o seu traje 
redesenhado, para ser adaptado e adicionado na loja “Nineland”, do jogo www.princesapop.com. O traje 
será dado aos ganhadores com todas as cores disponíveis na loja “Nineland”. 

Art. 3  Ao enviar o desenho, os participantes autorizam a BEEMOOV a modificar e adaptar o desenho 
para adicioná-lo na loja “Nineland”, do jogo www.princesapop.com, e aceitam ceder todos os direitos 
autorais dos desenhos. A BEEMOOV poderá publicar ou utilizar o desenho sem que essa publicação 
possa dar direito a qualquer tipo de indenização aos participantes. 

Art. 4  Esse concurso está aberto a toda pessoa física, maior de idade (+18 anos), exceto às pessoas 
que colaboram com a criação do site, além dos membros da família do organizador. Os menores podem 
participar do Concurso, com a condição de que tenham obtido previamente a autorização dos pais ou 
das pessoas que exercem a autoridade parental. O ato de participar implica que eles obtiveram essa 
autorização. O Princesa Pop se reserva o direito de pedir a justificativa escrita, a qualquer momento, e a 
fazer todas as verificações necessárias. Todo menor que participar do concurso e não puder fornecer 
essa justificativa no espaço de 15 dias, perderá os benefícios dos ganhos e será excluído do Concurso. 

Art. 5  A participação no concurso implica a aceitação sem ressalvas dos atuais Termos Gerais. Ao 
participar via www.princesapop.com, o jogador confirma cumprir todas as condições necessárias para 
participar do Concurso e se compromete a respeitar as modalidades do presente Termos Gerais.
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