TORNEIO McLaren World's Fastest Gamers Latam
1. A competição “World'sFastestGamer - Latam”(daqui em diante chamada apenas de: o "Torneio") é organizada
pela Logitech Argentina SRL. (daqui em diante chamada apenas de: "Logitech Argentina" ou o "Organizador"),
localizada na Avenida Alem N.Leandro, 882, 13º andar, Cidade de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. O
torneio será regido de acordo com os termos e condições detalhado nestas Bases e Condições (daqui em diante
chamada somente de: "Bases") e conforme o Regulamento do Jogo (daqui em diante chamado apenas de:
"Regulamento"), que, como Anexo I, forma parte dessas Bases.
2. O torneio será do seguinte jogo:“Forza Motorsports 6™” da Microsoft Studios™(daqui em diante chamado
apenas de: "Jogo") para participantes que jogam no XBOX ONE e “Forza Motorsport 6: Apex™” da Microsoft
Studios™ para participantes que jogam no Windows 10.
3. As pessoas que queiram participar do torneio aceitam completamente todas e cada uma das disposições
descritas nestas Bases e Condições, que poderão ser consultadas durante o prazo da promoção no site:
http://www.wfglatam.com/
4. A participação no torneio não possui nenhuma obrigação de comprar ou de contrato de qualquer serviço. Os
vencedores não serão escolhidos por nenhum tipo de sorte, tais serão definidos unicamente pelos seus talentos
e habilidades para vencer os itens necessários no jogo em que participem.
5. Poderão participar desta promoção:
a) Todos os indivíduos, pessoas físicas,maiores de idade. Maior de 18 anos para participar do concurso.
b) Que realizem o seu cadastro completando o formulário de inscrição publicado em http://www.wfglatam.com/
c) Serão consideradas participantes, as pessoas físicas indicadas acima que, durante a vigência da inscrição
indicada no ponto 9.1., envie com sucesso o formulário para a página indicada no ponto 7.1 e que obtiverem
posteriormente a confirmação (daqui em diante chamada apenas de: “comprovante”) enviada pelo Organizador
através do e-mail: inscripciones@wfglatam.com.
6. Definições
Os termos detalhados a seguir terão os seguintes significados nas Bases e Regulamento:
Campeão:o jogador que, conforme corresponda, conquiste o1º lugar no jogo em que participe.
Vice-campeão:o jogador que seja vice-campeão ou que conquiste o 2º lugar no jogo em que participe por ser
derrotado na final pelo campeão.
Jogo: Competição cujo regulamento específico consta no Anexo I. Acontecerá de maneira on-line, através da
Internet, e suportando diferentes plataformas de jogo.
Torneio: Jogo cujas bases estão aqui estabelecidas.
7. Cadastro dos participantes:
7.1 As pessoas interessadas em participar em um jogo do torneio, deverão inscrever-se durante o período
especificado no ponto 9.1, que terminará na data indicada ou quando as vagas atribuídas a cada jogo estejam
completas,em conformidade com as disposições presentes no regulamento. O que ocorrer primeiro.
Para efeitos de inscrição, deverá ser cumprido o seguinte procedimento:
a)Acesse o site http://www.wfglatam.com/

b) Leia e aceite estas Bases e o Regulamento do torneio Forza Motorsport 6™.
c) Clique em “Cadastre-se".
d) Complete os campos solicitados (Região, nome(s), sobrenome(s), RG, Plataforma (Windows/XBOX
GAMERTAG), data de nascimento, e-mail e senha).
Depois de completar os dados de maneira correta e verdadeira, o sistema informará ao possível participante o
recebimento do formulário através do e-mail inscripciones@wfglatam.com. Logo, será enviada a confirmação de
dados e a confirmação de inscrição mediante um comprovante (Daqui em diante chamado apenas de:
"Comprovante").
A confirmação da inscrição pelo Organizador através da emissão e envio do comprovante outorgará ao inscrito o
caráter de participante. O participante deverá imprimir o comprovante para fins de sua posterior verificação e
certificação dos avanços que tiver no jogo em que participe.

7.2 O Organizador não será responsabilizado por qualquer dano, interrupção, falha ou suspensão nas
comunicações que impeçaa um interessado efetivar a sua inscrição como participante, nem por ações de
terceiros que possam chegar a interromper ou alterar o processo de inscrição.
7.3 Serão excluídos do torneio os participantes que não concluam corretamente e verdadeiramente as
informações previstas acima, no ponto 7.1.d, ou que deixe o formulário incompleto (exceto os dados que
indiquem não serem obrigatórios) ou com erros. O participante que ingresse os seus dados é o único
responsável pela precisão dos mesmos. A omissão ou falsificação de qualquer informação fará com que o
campeão ou vice-campeão perca o seu status e o prêmio em questão, sem direito a reclamar uma compensação
e/ou indenização, não gerando qualquer responsabilidade ao Organizador.
Em caso de que o Organizador tome conhecimento da falsificação de informações e/ou autorizações dos
representantes legais ou mesmo a substituição de identidade,o participante será eliminado

automaticamente,independentemente de qual estado ou fase do torneio tal falha seja identificada. Ao preencher
o formulário de inscrição, os participantes aceitam incondicionalmente todos os termos e condições do concurso
e seus respectivos regulamentos. O formulário de inscrição tem caráter de declaração jurada.
7.4 O comprovante de participação irá conter o nome completo e RG de cada jogador, um código único para

cada jogador, número de ordem de inscrição, hora e local da participação, caso corresponda com a etapa do
jogo. Cada participante deve manter uma cópia digital do comprovante durante o torneio.

7.5 O Organizador pode adaptar as chaves ou a ordem do jogo de acordo com o número de participantes. Os
jogadores que não conseguirem concluir o processo de inscrição no prazo previsto no ponto 9.1, por qualquer
motivo, são excluídos e não terão o direito de fazer qualquer reivindicação ou reclamação ao Organizador.
7.6 As vagas para o torneio serão distribuídas da seguinte forma:

Etapa Classificatória aberta e ilimitada. Serão selecionados os dezesseis (16) jogadores com o melhor tempo de
cada região, nos melhores 4 participantes do PC e os melhores 12 participantes do XBOX ONE sendo um total
de sessenta e quatro (64) vagas para as corridas semifinais e oito (8) vagas para a corrida final latam
on-line.Depois de que já estejam selecionados os dezesseis (16) jogadores mais rápidos não serão aceitos
novos participantes.
8. Credenciamento e desenvolvimento do Torneio

8.1 A fim de facilitar a organização e o desenvolvimento do torneio, os participantes deverão respeitar o horário
de participação atribuído e deverão estar on-line nos chats e/ou serviços de mensagens indicados pelo

Organizador para a coordenação das corridas. O Organizador poderá rejeitar solicitações de credenciamento
feitas após o tempo previsto, tendo uma tolerância de até dez (10) minutos de atraso sobre o horário combinado.
8.2 A apresentação do comprovante de inscrição será uma obrigação essencial do participante durante a sua
participação no Jogo. A sua não apresentação poderá determinar uma eventual eliminação do torneio.
8.3 Como indicado pelo regulamento (Anexo I), o torneio terá como resultado jogadores com as seguintes

posições: A) Campeão (1º lugar) e B) Vice-campeão (2º lugar).
8.4 A ausência de um participante, em qualquer instância do jogo, resultará na sua automática eliminação do

jogo, e, por conseguinte, o jogador seguinte avançará de etapa ou será considerado campeão, segundo
corresponda. A tolerância para o participante comparecer em cada um dos jogos em seu respectivo posto será

de dez (10) minutos.
8.6 O participante será o único responsável, isentando assim o Organizador, por qualquer reclamação ou dano
decorrente do uso de joysticks, volantes e/ou periféricos com o propósito de sua participação nos jogos e que
não sejam fornecidos pelo Organizador.
8.7 O local para a participação em todas as etapas do jogo será determinado pelo Organizador de maneira
exclusiva e ao seu total critério.
8.8 O Organizador deve certificar a conclusão de um jogo ou uma etapa, inserindo os resultadosno site
http://www.wfglatam.com/

8.9 Se durante um jogo ou etapa correspondente a um jogo, por qualquer motivo, exista uma interrupção, o
Organizador determinará, a seu exclusivo critério, se declarará um vencedor ou se a corrida ou etapa deve ser

reiniciada. Tal medida não pode ser solicitada pelo jogador que foi declarado perdedor e esse não terá nenhum
direito de reclamar sobre a decisão tomada. O Organizador poderá determinar o vencedor de acordo com a

diferença de pontuação existente no momento da interrupção e caso no tempo restante não fosse possível
reverter o resultado.

9. Território - Vigência - Localização:
9.1. A fase de inscrição para o Torneio World’s Fastest Gamer - Logitech G ™ terá início às 11:00 horas do
dia06 de setembro e terminará às 23:59 horas do dia 06 de outubro de 2017, ou até que as vagas no jogo,
segundo o regulamento correspondente, estejam completas. O que ocorrer primeiro.

9.2. O torneio é válido para os participantes de qualquer nacionalidade e que tenham residência nos seguintes
países: México, Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

9.3. O torneio World’s Fastest Gamer - Latam™ terá vigência a partir das 11:01 horas do dia 06 de setembro de
2017, terminando às 23:59 horas do dia 6 de outubro 2017. As finais regionais acontecerão da seguinte
maneira:
Corrida Grande Prêmio WFG México:9 de outubro (evento on-line).

Corrida Grande Prêmio WFG Colômbia: 10 de outubro (evento on-line).
Corrida Grande Prêmio WFG Brasil: 11 de outubro (evento on-line).

Corrida Grande Prêmio WFG Argentina,Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru: 12 de outubro (evento on-line).
Corrida Grande Final LATAM WFG: 14 de outubro (evento on-line).
10. Prêmios:

10.1. Os prêmios que serão entregues incluem um valor em dólares especificado no regulamento do jogo, mais
os respectivos produtos, tudo estarápublicado no site http://wfglatam.com/.
10.2 O prémio não inclui qualquer outro bem ou serviço não listado nestas Bases e Condições e seus
Regulamentos. Sob nenhuma circunstância será mudado totalmente ou parcialmente os prêmios por bens ou
serviços de qualquer tipo. O prêmio é intransferível e só pode ser dado ao jogador que seja campeão ou
vice-campeão. Qualquer despesa, trâmite, imposto ou acessória será de exclusiva responsabilidade do
vencedor.

10.3. Cada participante poderá obter um único prêmio no torneio sempre que conquiste uma das posições
definidas no ponto 8.3. Nenhum participante poderá ganhar mais de um prêmio.

10.4. Os nomes completos dos vencedores serão publicados no site http://wfglatam.com/.Por esse mesmo meio
também serão comunicados dados, local e forma de entrega dos prêmios.

10.5. A determinação de quem são os vencedores dos Jogos será realizada perante um escrivão público.
10.6. A condição necessária para a entrega de prêmios aos vencedores atenderá aos seguintes requisitos:

a) Comparecer ao local, data e hora fornecidas pelo Organizador,onde deverá comprovar a sua identidade, que
será corroborada com os dados existentes no formulário de inscrição do torneio. O participante deverá

apresentar o original e cópia do seu RG e/ou passaporte válido e/ou documentos de autorização e de identidade
de um adulto responsável, caso corresponda;
b) Apresentar o comprovante correspondente;

c) Apresentar a planilha correspondente das corridas assinada pelo Organizador;

d) Assinar uma carta de recebimento do prêmio e liberação da responsabilidade do Organizador;
e) Cumprir todas as disposições e requisitos das Bases e seus correspondentes regulamentos;

f) Ter obtido o título de Campeão (1º lugar) ou de Vice-campeão (2º lugar) na competição, como corresponda,
segundo o descrito no regulamento. A entrega do prêmio que corresponda será realizada ao jogador que o

tenha ganhado.
10.7 O Organizador não se responsabiliza pela falta de cumprimento por parte do participante e/ou Vencedor,
com as condições descritas aqui. O incumprimento por parte do vencedor de qualquer um dos requisitos

indicados anula o seu status de vencedor, sem direito a reclamar o prêmio ou qualquer outra compensação.
10.8 Caso tenha sido atribuído o prêmio e o Organizador não consiga concretizar a entrega (inclusive seo

vencedor não sea presenta no local, data e horário programados para a retirada da premiação) e transcorram as
datas estipuladas para a entrega dos prêmios acima referidos, será entendido que o potencial vencedor
renuncia o prêmio irrevogavelmente,sem ter o direito de fazer qualquer reclamação caso o prêmio fique como
propriedade do Organizador.

10.9A entrega do prêmio ao Campeão e ao Vice-campeão em cada região será feita no escritório comercial de
Logitech correspondente a cada país, perante um escrivão público, no prazo de 30 dias após a conclusão do

torneio. O Organizador comunicará o local e a forma de entrega dos prêmios via correio eletrônico para o e-mail
indicado pelo participante vencedor.Será entregue um cheque com o valor em moeda local equivalente ao valor
em dólares (valor oficial para o dia útil anterior à data do torneio) especificado no regulamento,publicado no site
http://www.wfglatam.com/.

10.10 O Campeão deverá ter a sua documentação em dia para poder viajar ao exterior e participar do no

McLaren Technology Center, em Londres.
10.11 Em caso de que campeão não possa usar ou efetivar a sua parte do prêmio que inclui a viagem ao
exterior, essa será outorgada ao ganhador seguinte, até que seja possível realizar a entrega.
11. Restrições à participação nesta promoção:

11.1. Não poderão participar do torneio nenhum funcionário efetivo e/ou contratado do Organizador e/ou
empresas afiliadas, controladas, vinculadas ou que tenha alguma participação, nem seus agentes e/ou agencias
de publicidade e/ou promoção. Seus parentes diretos, até o segundo grau de consanguinidade, também não
poderão participar.

11.2 A participação nos Jogos outorgará a autorização expressa dos participantes ao Organizador para a
radiodifusão pública, transmissão, retransmissão, reprodução ou publicação de filmagens, fotografias, imagens

ou gravações de imagem e/ou voz e/ou dados pessoais dos participantes ou toda e qualquer mídia (visual, áudio
ou outras apresentações, incluindo transmissões televisivas, via antena, satélite, rádio, Internet, etc.) para

qualquer finalidade, durante a duração do torneio, sem que o participante tenha direito a nenhuma indenização
ou compensação. Essa autorização será realizada nos termos do artigo 1071 bis do Código Civil, do artigo 11 do
Pacto de San José de Costa Rica, do artigo 31 da Lei nº 11.723 e de qualquer outra normativa correlativa.

Em virtude dessa autorização, os participantes não terão direito a indenização, pagamento ou compensação

alguma pelas as ações acima mencionadas, sem gerar qualquer responsabilidade à Logitech Argentina SRL.
11.3 A participação nos Jogos implica o conhecimento e aceitação de todas as bases e condições do concurso e
aceitação das decisões tomadas pelo Organizador sobre o torneio, que serão definitivas e inapeláveis.

11.4 Todos os custos que venham da obtenção e retirada do prêmio e qualquer imposto e/ou taxa a se pagar ou
futuros impostos sobre o mesmo e qualquer gasto que o vencedor tenha como consequência da obtenção e

disponibilização dos prêmios, incluindo, sem limitação, as despesas de viagem e alojamento para comparecerà
entrega dos prêmios, será de sua exclusiva responsabilidade. O vencedor ou, no caso adequado, o seu
representante legal, deverá provar a sua situação fiscal no país e estado onde esteja o seu domicílio ou se

encontre registrado, se for o caso, bem como o pagamento de qualquer imposto, taxa ou contribuição de origem
direta ou indireta ao prêmio a ser recebido.
11.5 O Participante concorda plenamente com todos e cada um dos termos e condições descritos nestas Bases
e Condições e nos Regulamentos. Qualquer violação destas Bases e Condições e/ou de seus regulamentos ou

procedimentos ou sistemas estabelecidos pelo Organizador para a participação nos Jogos, envolverá imediata a
exclusão do participante do torneio edo seu correspondente jogo e/ou revogação de seu status como vencedor,
conforme corresponda.
11.6 Será de exclusiva responsabilidade dos participantes qualquer transferência ou qualquer outra despesa
necessárias para a participação no Torneio.

12. Dados pessoais – Aceitação das bases - Modificações
12.1. Cada participante é responsável pela integridade e exatidão dos dados fornecidos no formulário de

inscrição para o Organizador. Da mesma forma, cada participante é responsável pela precisão de seus dados
cadastrados e fornecidos ao organizador.

12.2. O titular dos dados pessoais fornecidos tem o direito de acessar essa informação gratuitamente em
intervalos não inferiores a seis (6) meses, a menos que exista um interesse legítimo conforme o estabelecido no
artigo 14, parágrafo 3, da Lei argentina No. 25.326 (Disposição 10/2008, artigo 1º, BO 18/09/2008). A Direção
Nacional de Proteção de Dados Pessoais, órgão de Controle da lei Nº25.326, tem a autoridade para resolver

queixas e reclamações que surjam sobre o cumprimento das normas sobre os dados pessoais. Ao fornecer os
seus dados ao Organizador, os participantes e vencedores fornecem total consentimento para que tais dados
sejam utilizados pelo Organizador para fins publicitários e de marketing em geral. As informações de

participantes e de vencedores serão tratadas nos termos previstos pela Lei Nacional argentina de Proteção de

Dados Pessoais No. 25.326. O titular dos dados poderá solicitar a remoção ou o bloqueio do seu nome do
banco de dados, contatando o Organizador.

12.3. O Organizador poderá modificar as presentes Bases, sempre e quando a essência do torneio não seja
alterada e não implique qualquer diminuição do prêmio.
12.4. Em caso de força maior e/ou caso fortuito que gere alguma impossibilidade de realizar ou continuar o

torneio, o Organizador pode suspender permanentemente ou temporariamente o torneio, assim também poderá
realizar alterações apropriadas, sem que isso gere qualquer direito ou reivindicação alguma pelos participantes.
12.5. O Organizador não será responsável por: (i) qualquer perda ou dano de qualquer natureza, que possam
sofrer os participantes ou terceiros, em conexão com o uso dos Prêmios e (ii) o Organizador não faz nenhuma

garantia a respeito dos bens e serviços que os participantes obtenham ou adquiram usando os prêmios obtidos.
12.6. O Organizador poderá definir o que não esteja explícito nas presentes Bases, bem como estender a

duração ou suspender temporariamente ou permanentemente o torneio durante o tempo que for necessário,
sem alterar a essência dos Jogos e no momento que julgar conveniente. Ele também deverá informar pelos
mesmos meios de comunicação, sem gerar qualquer direito ou reivindicação pelos participantes.

12.7. Em caso de discrepância entre o conteúdo destas Bases e Condições, e o conteúdo de publicidade do

Torneio, prevalecerá o conteúdo das Bases e de seus respectivos regulamentos.
12.7 Afirma-se expressamente que o Organizador está isento de qualquer responsabilidade pelo cumprimento
destas Bases e Condições por parte dos participantes e/ou de qualquer indenização em relação ao torneio.

Além disso, o Organizador não se responsabiliza por interrupções, cortes e/ou qualquer deficiência que possa
dificultar o acesso dos participantes para participar nos Jogos.
13. Publicidade e Jurisdição

13.1. Esta promoção será divulgada através dowebsite http://www.wfglatam.com/ e pelas redes sociais que o
organizador considereadequadas.

13.2. Para qualquer questão legal que possa surgir a partir da realização do torneio, os participantes e o
organizador se someterão à jurisdição dos Tribunais Comerciais Ordinários com sede na Cidade de Buenos
Aires, Buenos Aires, Argentina.

