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REGULAMENTO 
PROMOÇÃO “Marque um gol no Maracanã” 

 
1. Promoção válida em todo o território nacional, no período de 08/03/2020 a 01/04/2020, 

realizada pela WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., com sede na Avenida 
Yojiro Takaoka, 4.384, 5º andar, sala 505, Alphaville, Cidade de Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo, CEP 06541-038, inscrita no CNPJ nº 14.644.419/0001-90 (“Wix”). 
 

2. Serão elegíveis para participar da promoção “Marque um gol no Maracanã” (“Promoção”) 
pessoas naturais (i) residentes e domiciliadas na República Federativa do Brasil; e (ii) que 
sejam maiores de idade (“Participantes”). Além disso, não poderão participar da Promoção 
funcionários da Wix ou de qualquer de suas empresas matrizes, afiliadas, subsidiárias, 
agências de publicidade e Promoção, distribuidores e outros fornecedores de prêmios, 
conselheiros, diretores, e cada um de seus familiares próximos e/ou pessoas que morem 
no mesmo domicílio de cada uma das pessoas acima. A Wix automaticamente excluirá da 
Promoção qualquer Participante que não seja elegível nos termos deste item 2. Para 
participar da Promoção, não é necessário comprar qualquer produto da Wix nem pagar 
qualquer taxa. Estará automaticamente desclassificado qualquer Participante que tente, 
de alguma forma, fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste regulamento e/ou que 
utilize meios mecânicos, robóticos ou fraudulentos para interferir na Promoção. 

 
3. O período de inscrição na Promoção será entre as 10h do dia 08/03/2020 e 20h do dia 

09/03/2020 (“Período de Inscrição”). 
 
4. O objetivo da Promoção é promover a parceria entre o Wix.com e o CR Flamengo, oferecer 

aos ganhadores ingressos para o jogo e camisas oficiais do time Flamengo e a 
oportunidade de cobrar 1 (um) pênalti no mitológico estádio do Maracanã. Esta Promoção 
não é de forma alguma patrocinada, endossada ou administrada por ou associada a 
qualquer plataforma de rede social (como Instagram) ou por qualquer plataforma de 
compartilhamento de vídeos (como o Youtube). 

 
5. O Youtuber Zopilote FLA publicará um vídeo em seu canal no YouTube, apresentando seu 

novo site Wix e divulgando o respectivo endereço (URL). Neste vídeo, o Zopilote FLA 
também anunciará a Promoção, informando a data e horário em que ele adicionará a seu 
novo site a ferramenta “Wix Bookings”, por meio da qual será possível agendar a 
oportunidade de cobrar um pênalti no intervalo de um dos jogos do Flamengo com mando 
de campo no Maracanã. 

 
Para se inscrever na Promoção, o Participante deverá, no Período de Inscrição, usando a 
ferramenta “Wix Bookings” no site novo do Zopilote FLA, agendar a oportunidade de 
cobrar um pênalti no intervalo de um dos jogos do Flamengo com mando de campo no 
Maracanã (conforme aqui especificado). Os 10 (dez) primeiros Participantes que fizerem 
esse agendamento e preencherem todos os requisitos do presente regulamento serão os 
ganhadores da promoção. Para efetivar sua participação, o Participante deverá, ao fazer o 
agendamento acima mencionado, fornecer seus dados cadastrais (nome, endereço, 
número do RG e do CPF, data de nascimento, telefone e e-mail de contato).  
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O agendamento pela ferramenta Wix Bookings não representa a confirmação final da 
participação na atividade no Maracanã. A Wix determinará quem são os 10 (dez) primeiros 
inscritos através da análise dos dados coletados pela ferramenta Wix Bookings e somente 
aqueles que se inscreverem e receberem um e-mail de concursos@wix.com confirmando 
a participação na atividade é que terão a oportunidade de cobrar o pênalti durante o 
intervalo das partidas. 

 
6. O Zopilote FLA documentará as atividades dos ganhadores durante os jogos, publicando 

fotos e vídeos no feed e stories de sua conta no Instagram (@zopilotefla), inclusive 
exibindo a imagem dos ganhadores e de seus acompanhantes. 
 

7. Além do canal do Youtube “Zopilote Fla”, a divulgação da Promoção também será feita no 
perfil do Zopilote no Instagram. 

 
8. Após concluir com sucesso as etapas descritas nos itens 5 e 6 acima, será considerado que 

o Participante enviou uma inscrição para a Promoção (“Inscrição”). Inscrições que não 
estejam de acordo com o disposto acima serão desqualificadas e não poderão participar 
da Promoção. A Wix não terá a obrigação de avisar os Participantes sobre Inscrições 
incompletas ou incorretas. Todas as Inscrições deverão ser recebidas pela Wix durante o 
Período de Inscrição.  

 
9. A Wix não se responsabiliza por quaisquer alterações ou indisponibilidade do Youtube, 

Internet ou qualquer rede social que possam interferir com a Promoção (incluindo 
quaisquer limitações, restrições ou condições sobre a capacidade da Wix de divulgar e 
realizar a Promoção conforme estabelecido neste Regulamento) ou pela capacidade do 
Participante de se inscrever, receber avisos ou comunicar-se com a Wix por meio do e-
mail informado na Inscrição. No caso de se aplicar qualquer limitação, restrição ou 
condição sobre a capacidade da Wix de divulgar e realizar a Promoção conforme 
estabelecido neste Regulamento, a Wix, a seu exclusivo critério, poderá encerrar ou 
modificar a Promoção. A utilização do Youtube está sujeita aos termos e condições 
estabelecidos pelo Youtube, conforme o caso.  

 
10. O Participante deverá, ao participar da Promoção, respeitar as regras aplicáveis do 

Youtube. O Participante não poderá, para participar na Promoção, violar quaisquer 
direitos de terceiros. 

 
11. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo estes: 

medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 
alcoólicas, fumo e seus derivados. 

 
12. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º 

do Decreto 70.951/72. 
 
13. A seleção dos 10 ganhadores ocorrerá até às 20h de 10/03/2020, quando a Wix avaliará 

todas as Inscrições elegíveis recebidas dentro do período da Promoção e comunicará o 
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ganhador por e-mail, podendo também anunciar os ganhadores ao público, incluindo em 
uma ou mais das contas oficiais de rede social da Wix. As decisões da comissão julgadora 
da Wix sobre o ganhador da Promoção serão definitivas. Se qualquer ganhador informar 
à Wix estar impossibilitado de usufruir do prêmio, qualquer que seja o motivo, a Wix 
selecionará outro Participante para substituí-lo, que tenha devidamente completado a sua 
Inscrição. 

 
14. O resultado da Promoção será comunicado ao ganhador  pela Wix por e-mail (pelo 

endereço concursos@wix.com), e poderá ser divulgado nas páginas Wix Português no 
Facebook e pelo perfil @WixBR no Twitter. Na comunicação por e-mail ao ganhador, além 
da cópia de documentos do ganhador e do acompanhante para comprovação de 
maioridade, a Wix poderá solicitar informações e documentos adicionais para comprovar 
que o ganhador é elegível para participar da Promoção, bem como os dados do 
acompanhante do ganhador. Para receber o prêmio, o ganhador deverá obrigatoriamente 
responder a esse contato da Wix, fornecendo as informações e/ou documentos 
solicitados, dentro de 72 (setenta e duas) horas (incluindo fins de semana e feriados) após 
o contato. O não cumprimento de qualquer prazo indicado acima poderá resultar na 
desqualificação e na seleção de outro potencial ganhador. A Wix não assume qualquer 
responsabilidade caso o Participante não consiga ser contatado por e-mail por motivos 
que não possam ser imputados à Wix. 

 
15. A Wix se reserva o direito de selecionar mais de 10 (dez) possíveis ganhadores ou de 

abster-se de fornecer qualquer prêmio, caso as Inscrições válidas de Participantes sejam 
em número insuficiente para atender os critérios ou cumprir este Regulamento. 

 
16. Prêmios: cada um dos 10 (dez) ganhadores receberá 1 (uma) camisa oficial do Flamengo e 

2 (dois) ingressos para assistir a um jogo do Flamengo com um acompanhante, e no 
intervalo desse jogo cada ganhador (mas não o seu acompanhante) terá a oportunidade 
de bater 1 (um) pênalti no gramado do Maracanã. O valor total dos prêmios a serem dados 
a cada ganhador é de R$ 350,00. Os ingressos que fazem parte do prêmio serão referentes 
a 2 jogos em que o Flamengo tiver mando de campo no Maracanã, sendo que, a critério 
da Wix, 5 (cinco) ganhadores ganharão os ingressos para um jogo e os 5 (cinco) ganhadores 
restantes ganharão os ingressos para o outro jogo, conforme indicado abaixo. Os prêmios 
deverão ser coletados pelos ganhadores na sede do Clube de Regatas Flamengo, localizada 
na Av. Borges de Medeiros, 997, Gávea, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
conforme as instruções que serão fornecidas pela Wix no e-mail de comunicação do 
resultado da Promoção. Os ganhadores e seus acompanhantes deverão coletar os prêmios 
e chegar ao Estádio por seus próprios meios e às suas próprias custas. Os prêmios serão 
pessoais e intransferíveis ao ganhador. Quaisquer outras despesas que não sejam parte 
do prêmio acima descrito (incluindo, sem limitação, despesas com a viagem para Rio de 
Janeiro, despesas com traslados de aeroporto/rodoviária, em caso de ganhador que resida 
em outra localidade, transporte para e do Estádio, despesas com alimentação e transporte 
pela Cidade do Rio de Janeiro) deverão ser arcadas pelo ganhador, sendo certo que a Wix 
não se responsabiliza por quaisquer tais despesas. Também é de responsabilidade do 
ganhador que ele e seu acompanhante tenham em mãos os documentos de identidade 
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necessários para entrar no Estádio do Maracanã no dia do jogo. Ao se inscrever na 
Promoção, o Participante declara que seu acompanhante será maior de idade.  

 
Dia Descrição Nº de ganhadores 

15/03/2020 Jogo 1 5 ganhadores 

01/04/2020 Jogo 2 5 ganhadores 
 
17. Os prêmios serão entregues no dia do jogo ou nos dias que o antecederem, sem qualquer 

custo para o ganhador, que deverá se apresentar no endereço indicado no item 16 acima 
e no Estádio do Maracanã com a antecedência informada pela Wix no contato pós seleção 
de ganhadores. Aqueles participantes que não se apresentarem com a antecedência 
indicada pela Wix não terão direito a receber o prêmio nem a bater o pênalti. 

 
18. Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 

a partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo ganhador e o valor 
correspondente será recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional como Renda da União, 
no prazo subsequente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do Decreto 70.951/72.  

 
19. O ganhador desde já concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz, bem 

como com a reprodução de sua Inscrição na Promoção, exclusivamente para a divulgação 
da Promoção e do usufruto de seus prêmios pelo período de até 1 (um) ano a partir da 
data de apuração, pela Wix, pelo Zopilote FLA ou por quem estes indicarem.  

 
20. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos Participantes da Promoção 

deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, 
posteriormente, submetidas à SECAP. O PROCON local, bem como os órgãos conveniados 
em cada jurisdição, receberá as reclamações devidamente fundamentadas, dos 
Participantes. 

 
21. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Certificado de Autorização SECAP nº 03.007764/2020. 
 

 


