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Termos & Condições da Campanha Reciclagem do Zero

Informações Gerais do Concurso

● O Concurso é executado pela TerraCycle® (Promotora) e disponível a qualquer
indivíduo que tenha uma conta na plataforma Instagram. O Concurso não é patrocinado
pelo Facebook ou Instagram.

● O Concurso Reciclagem do Zero é válido no Brasil. Todos indivíduos podem participar,
exceto os funcionários da Promotora, suas famílias, seus agentes ou qualquer outra
pessoa conectada ao Concurso.

● O Concurso iniciará às 10:00 no horário de Brasília do dia 05 de Junho de 2022 e
encerrará às 13:00 no horário de Brasília do dia 05 de Agosto de 2022 (Período do
Concurso).

Como participar

● Para participar do Concurso, as pessoas precisam comentar no post feito no dia
03/06/2022 “Post Oficial” e se cadastrar em um ou mais programas de reciclagem no
site da TerraCycle. Somente serão qualificadas para premiação as pessoas que se
cadastrarem em pelo menos um programa de reciclagem ativo no site da TerraCycle
Brasil.

Regras do Concurso

● Apenas comentários de contas reais serão considerados no Concurso.
● Ccomentários com palavras de baixo calão, teor político, que firam os direitos humanos

ou disseminem fake news serão deletados.
● Cada pessoa pode comentar quantas vezes quiser, mas poderá ganhar os pontos

bônus apenas uma vez dentro das 9 semanas em que a iniciativa estará acontecendo.
Para o prêmio final, as pessoas já sorteadas anteriormente também estarão
concorrendo.

● A Promotora não se responsabiliza por comentários não publicados, não enviados ou
não concluídos com êxito devido a uma falha ou mau funcionamento técnico, falha de
hardware ou software de computador, satélite, rede ou servidor de qualquer tipo.

● Os participantes devem ter uma conta TerraCycle® e estarem cadastrados em pelo
menos um programa ativo para poder receber os prêmios.
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● Se os participantes bem-sucedidos não fornecerem os detalhes necessários para a
conta TerraCycle® para que a TerraCycle® conceda os pontos antes das 13:00, horário
de Brasília, do dia 15 de Agosto de 2022, o participante não poderá reivindicar o prêmio
e o próximo melhor participante será selecionado como o novo vencedor.

● Nenhum prêmio alternativo, no todo ou em parte, será concedido aos vencedores para
substituir os pontos TerraCycle®.

● Ao participar do Concurso, os participantes concordam em cumprir e serão
considerados como lidos, entendidos e aceitos estes Termos e Condições. A Promotora
reserva-se ao direito de remover qualquer participante que não cumpra estes Termos e
Condições, a lei, ou cujo comportamento seja considerado pela Promotora como
desonesto ou fraudulento.

● Ao participar do Concurso, o participante consente que a TerraCycle® mostre o nome
da conta de sua mídia social nos materiais de comunicação se ganhar um prêmio.

● A Promotora se reserva o direito de suspender ou alterar o Concurso quando for
necessário fazê-lo por motivos fora do controle da Promotora.

● Este Concurso e quaisquer problemas, disputas ou reclamações decorrentes ou em
conexão com ele (contratuais ou não contratuais) serão regidos pelas leis do Brasil e os
participantes se submeterão à jurisdição exclusiva dos tribunais brasileiros para resolver
quaisquer disputas ou reivindicações decorrentes ou relacionadas ao Concurso.

Os prêmios, seleção e anúncio do vencedor

● Existem duas maneiras de ganhar prêmios e elas são divididas em categorias
separadas. As pessoas podem fazer quantos comentários quiserem.

1) Categoria de Prêmio 1: Todas as semanas, durante as 9 semanas do concurso, um
participante será sorteado, pelos comentários da publicação, para receber 2500 pontos
bônus TerraCycle (R$25,00 em doações para instituições sem fins lucrativos e escolas
públicas).

Após os sorteios, que ocorrerão todas as quarta-feiras às 13h, os participantes
selecionados serão contatados por e-mail ou pelo seu perfil nas mídias sociais e
receberão o prêmio em sua conta TerraCycle dentro de 20 dias úteis. Qualquer
comentário que não atenda aos critérios descritos anteriormente, não seguindo o
processo acima ou que seja considerado fraudulento ou desonesto pela TerraCycle®
não será aceito.

2) Categoria de Prêmio 2: Ao final do Concurso, no dia 5 de Agosto, serão sorteados,
entre os comentários válidos, dois kits sustentáveis com itens a serem definidos pela
TerraCycle, além de 22500 (R$225,00) pontos bônus para cada sorteado.. Os
participantes selecionados serão contatados por e-mail ou pelo seu perfil nas mídias
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sociais e deverão fornecer seu endereço para envio do prêmio, que será despachado
dentr de 20 dias úteis. Qualquer comentário que não atenda aos critérios descritos
anteriormente, não seguindo o processo acima ou que seja considerado fraudulento ou
desonesto pela TerraCycle® não será aceito. Caso os participantes não informem o
endereço, serão sorteados novos comentários.


