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CONCURSO DE ESTILISTA DO CONCURSO MUSICAL EUROVISÃO MOROCCANOIL 

TERMOS E CONDIÇÕES 

1. OS TERMOS E CONDIÇÕES

Os termos e condições (a que nos referiremos como os nossos "Termos") aplicam-se ao Concurso de Estilista do 
Concurso Musical Eurovisão Moroccanoil, a que nos referiremos como o "Concurso". 

Ao participar no Concurso, a parte concorda que estará legalmente vinculado por estes Termos. 

2. O PROMOTOR DO CONCURSO

O promotor do Concurso é a Moroccanoil Canada Inc. de 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (a quem nos referiremos  
como o " Promotor " ou "nós"). O Promotor é legalmente responsável pela realização do Concurso. Se tiver quaisquer 
problemas relacionados com o Concurso, por favor,  contate o Promotor.  

3. O CONCURSO

Um total de três (3) vencedor(es) receberá, cada um, um (1) prémio (ao qual nos referiremos como o" Prémio"). A 
distribuição do prémio é a seguinte:  

• UMA OPORTUNIDADE DE TRABALHAR NOS BASTIDORES DO FESTIVAL DO DO CONCURSO MUSICAL EUROVISÃO
• UMA VIAGEM DE OITO (8) NOITES, NOVE (9) DIAS, TODAS AS DESPESAS PAGAS PARA O REINO UNIDO DE 6   DE

MAIO DE 2023 A 14   DE MAIO DE 2023 (INCLUINDO VOOS ECONÓMICOS, UM HOTEL DE PELO MENOS QUATRO
ESTRELAS (4*) ALOJAMENTOS E TRANSPORTE VIP DO AEROPORTO)

• BILHETES VIP PARA A SEMIFINAL E FINAL
• UM CONJUNTO DE ESTILISTA, INCLUINDO DEZOITO (18) FERRAMENTAS E PRODUTOS MOROCCANOIL
• VISITA AOS BASTIDORES
• APOIO DOS MÉDIA MOROCCANOIL:

• Um recurso de quatro (4) publicações/histórias em várias redes sociais da Moroccanoil
• Um recurso no Microsite do Festival do Concurso Musical Eurovisão Moroccanoil em

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ (o “Microsite ”)
• PARTICIPAÇÃO NUM EVENTO DA MOROCCANOIL

Os seguintes países participam no Concurso: 

Austrália 
Áustria 
Azerbaijão 
Bélgica 
Bulgária 
Canadá 
Chipre 
República Checa 
Dinamarca 
Finlândia 
França 
Geórgia 
Alemanha 
Grécia 
Islândia 
Israel 
Irlanda 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/contact-us
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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Itália 
Lituânia, Estónia, Letónia 
Malta 
Holanda 
Noruega 
Polónia 
Roménia 
Rússia 
Sérvia, Croácia, Eslovénia 
Espanha, Portugal 
Suécia 
Suíça 
Reino Unido 
Ucrânia 
Estados Unidos 

(Iremos nos referir a cada país ou grupo de países como um "País Participante" e coletivamente como "Países 
Participantes").  

4. REGRAS DE ELEGIBILIDADE

Os Participantes do Concurso devem ter: 

• idade superior à maioridade que, na maior parte dos países participantes será de 18 anos, embora haja
exceções a isto, como na Finlândia e na Noruega, onde os participantes devem ter mais de 20 anos;

• uma residência legal num dos Países Participantes.

As seguintes pessoas estão excluídas de entrar na Competição: 

• funcionários do Promotor ou de qualquer uma das empresas do grupo do Promotor;

• qualquer pessoa ligada profissionalmente ao Concurso ou à sua administração; e

• membros da família imediata ou membros do agregado familiar dos grupos de pessoas acima. 

Ao participar no Concurso, confirma que cumpre os requisitos de elegibilidade acima. Será da responsabilidade única do 
Promotor decidir se qualquer requisito de elegibilidade foi ou não satisfeito e podemos exigir provas ou confirmação  da parte 
dos participantes antes da atribuição dos Prémios. Os participantes também confirmam que qualquer pessoa que apareça 
no Vídeo terá idade superior à maioridade, o que na maioria dos países será 18 anos, embora haja exceções a isto, como na 
Finlândia e na Noruega, onde essa pessoa deve ter mais de 20 anos.  

5. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

O Concurso estará aberto a inscrições das 00:00:01 CET de 2 de janeiro de 2023 até às 23:59:59 CET de 2 de março de 
2023 (a que nos referiremos como o "Período de Inscrição"). 

Quaisquer inscrições feitas antes ou após o Período de Inscrição serão automaticamente desqualificadas. 

6. COMO INSCREVER-SE

Para participar da Concurso, carregue e envie um vídeo completo (1-3 minutos) mostrando a sua tendência de cabelo 
favorita que espera ver no concurso musical Eurovisão enquanto ilustra a sua experiência, habilidades, personalidade e 
criatividade e inclua um visual finalizado e elegante usando produtos Moroccanoil, explicando a sua inspiração e dizendo-
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nos por que motivo voce quer fazer parte da equipe de bastidores da Moroccanoil ESC (referir-nos-emos a este como o 
"Vídeo"). Esta tendência pode incluir estilo ou uma transformação de cor. Ao enviar uma transformação de cor, por favor, 
certifique-se de que inclui claramente a comparação antes e depois. Mostre-nos os resultados carregando o seu Vídeo e 
preenchendo o formulário de envio que pode ser encontrado no Microsite em  https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-
competition/.  

O seu Vídeo tem de cumprir os seguintes requisitos: 

• tem de ser um trabalho da sua autoria, nas suas próprias palavras e pode incluir experiências
pessoais e observações bem pensadas;

• tem de ser tirado com uma iluminação natural; e

• não deverá utilizar quaisquer filtros.

Só deve publicar uma entrada de Vídeo no Microsite. Se o seu Vídeo for uma participação vencedora, o Promotor poderá 
pedir para ver a prova de que é o proprietário do Vídeo. 

O seu Vídeo deverá ser submetido em conformidade com o formato e outros requisitos definidos pelo Microsite. 

Poderá participar APENAS UMA VEZ. 

O Promotor poderá rejeitar quaisquer inscrições que: 

• tenham sido copiadas ou em que não detenham os direitos próprios ou tenham sido anteriormente submetidas em 
qualquer concurso, sorteio ou promoção;

• consistam em ou incluam uma base de dados fotográfica ou videográfica;

• incorporem ou mostrem proeminentemente quaisquer marcas de terceiros ou marcas registadas (que não sejam
aquela do Promotor);

• suspeitar razoavelmente que infrinjam quaisquer direitos de terceiros, incluindo direitos autorais;

• contenham material que seja (ou promova atividades que sejam) sexualmente explícito, obsceno, pornográfico,
violento,  automutilador ou mutilador de animais, discriminatório (com base na raça, sexo, religião, descendecia,
deficiência física, orientação sexual ou idade), ilegal, ofensivo, ameaçador, profano, difamatório ou assediante,
ou que, de outra forma, contenham conteúdo inadequado (conforme determinado pelo Promotor); 

• sejam incompletas, incompreensíveis, danificadas ou de outra forma deficientes; ou

• tiverem sido feitas através do uso de 'software' de inscrição automatizada ou qualquer outro meio
mecânico ou eletrónico que permita múltiplas inscrições automatizadas em concursos em geral.

O Promotor pode, ao seu exclusivo critério, convidar finalistas para uma entrevista online. O desempenho dos 
Concorrentes na entrevista pode ser levado em consideração ao escolher um vencedor. 

O Promotor não se responsabiliza por quaisquer inscrições atrasadas, perdidas ou mal direcionadas, inclusive quando 
não forem recebidas durante o Período de Inscrição devido a interrupções técnicas, congestionamento de rede ou 
qualquer outro motivo. 

7. SELEÇÃO DE VENCEDORES 

Os vencedores serão escolhidos entre 3 e 30 de março de 2023, dentre todas as inscrições elegíveis recebidas durante o 
Período de Inscrição por um painel de júris a ser nomeado a critério exclusivo da Moroccanoil , com base nos seguintes 
critérios:  

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/


• Aparência geral/execução técnica/qualidade do penteado final; e

• Apresentação verbal e envolvimento dos concorrentes.

Tal como acima referido, o desempenho* dos Concorrentes numa entrevista online pode ser levado em 
consideração ao escolher um vencedor. 

Uma lista completa dos nomes dos juízes ficará disponível no 'website' do Concurso em  
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ a partir do final do Período de Inscrição durante um período de 
30 dias. 

Os juízes selecionarão os três (3) melhores concorrentes com base nos critérios do concurso para ganhar um Prémio. 

Publicaremos uma lista de vencedores, do seu País Participante e do seu Vídeo vencedor a seguir à seleção e contato dos 
vencedores para indicar que os Prémios foram atribuídos. Se se opuser à publicação ou disponibilização de todo ou parte do seu 
nome (como aparece no seu Vídeo), País Participante e Vídeo vencedor, por favor, contate o Promotor. Em tais circunstâncias, 
o Promotor ainda pode ser obrigado a fornecer as informações e a inscrição vencedora ao regulador de publicidade (ou 
autoridade competente semelhante) no País Participante relevante, mediante solicitação.  

As decisões dos jurados serão finais e vinculativas em relação à escolha dos vencedores e nenhuma correspondência ou 
discussão será iniciada. 

8. PRÉMIOS

Os Prémios são conforme descrito no início destes Termos. 

Todos os prémios estão sujeitos a disponibilidade, são não transferíveis e/ou permutáveis – não serão oferecidas 
alternativas em dinheiro. Como os Prémios consistem na participação no Concurso Musical Eurovisão 2023, conforme 
estabelecido acima, estes devem ser recebidos nas datas especificadas nestes Termos. Se um vencedor não receber 
nenhum elemento de um Prémio no momento estipulado pelo Promotor, então esse elemento do Prémio será perdido 
pelo vencedor – não será atribuído dinheiro em vez desse Prémio ou parte dele.  

Os vencedores reconhecem que o Promotor não é responsável se qualquer parte do Concurso Musical Eurovisão 2023 for 
cancelada, alterada ou reagendada por qualquer motivo. Se qualquer variação ou reagendamento significar que 
um vencedor não pode participar, o Promotor não será obrigado a fornecer qualquer dinheiro ou bilhetes 
alternativos. A obtenção de folga do trabalho e/ou estudo ou atividades relacionadas para receber um Prémio será da 
responsabilidade única e absoluta do vencedor. 

Os prémios não incluem seguro de viagem, custo de transferências de e para outros aeroportos, estações ou locais 
do Reino Unido, despesas em dinheiro além do estipulado nas descrições do prémio, comida e bebida, impostos ou 
despesas pessoais. O alojamento é fornecido numa base 'apenas no quarto'. Quaisquer outros custos incorridos além dos 
estabelecidos acima e que sejam incidentais ao cumprimento dos Prémios são da responsabilidade dos vencedores. 

Os vencedores são responsáveis por garantir que estão disponíveis para viajar e manter válidos  os passaportes, 
quaisquer vistos e documentos de viagem necessários para a viagem em questão nas datas de viagem especificadas. 

Qualquer imposto a pagar como resultado de um Prémio concedido ou recebido será da responsabilidade do vencedor. 
Os vencedores devem procurar aconselhamento financeiro independente antes de aceitar um Prémio, se isto for uma 
preocupação. 

O Promotor pode substituir os Prémios por prémios que o Promotor considere de valor sensivelmente equivalente. 

9. RECLAMAR PRÉMIOS

Os vencedores serão notificados usando as informações fornecidas no formulário no Microsite em ou por volta de 30 
de março de 2023. 
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Para reclamar o seu Prémio, os vencedores serão obrigados a seguir as instruções de reivindicação do Prémio e a 
assinar e devolver um 'Formulário de Concurso e Renúncia Geral', que será fornecido aos vencedores assim que o 
Promotor tiver razoavelmente a possibilidade. 

Se um vencedor: 

• não responder ou seguir as instruções de reivindicação do Prémio no prazo de cinco dias após o Promotor ter
notificado o vencedor; e/ou

• não devolver o ‘Formulário Geral de Concurso e Renúncia Geral’ no prazo de cinco dias após o Promotor o ter
fornecido ao vencedor,

o vencedor irá automaticamente perder o seu Prémio.

O vencedor irá também automaticamente desistir do seu Prémio se: 

• qualquer notificação de Prémio for devolvida como não entregável;

• um vencedor rejeitar o seu Prémio; ou

• um vencedor não cumprir os Termos.

Se um vencedor perder o prémio, um vencedor alternativo pode ser selecionado de entre todas as inscrições 
elegíveis restantes e nenhuma compensação será concedida. 

10. DIREITOS E CONTEÚDO

Ao inscrever-se no Concurso: 

• concede permissão ao Promotor (que é não exclusiva, aplicável em todo o mundo, irrevogável e por todo o período 
de quaisquer direitos de propriedade intelectual do seu Vídeo), para utilizar, mostrar, publicar, transmitir, copiar, 
editar, alterar, armazenar, reformatar e sublicenciar o Vídeo, comercialmente ou não comercialmente, incluindo o 
direito a publicar o Vídeo no 'website' do Concurso em https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ e 
em qualquer meio de comunicação social por motivos de publicidade, sem revisão adicional ou compensação; e

• concorda em renunciar e não reivindicar quaisquer direitos morais em relação ao seu Vídeo e ao resto da sua 
inscrição.

Jura que: 

• o seu Vídeo é um trabalho original e não foi copiado sem permissão, não é difamatório, indecente, assediante ou
ameaçador e não infringe direitos de terceiros;

• não há acordos conflituosos em vigor que restrinjam o uso do seu Vídeo;

• é a pessoa que aparece no Vídeo ou tem a aprovação prévia da pessoa que aparece no Vídeo para que seja
enviado como parte da sua inscrição e você e/ou a pessoa que aparece no Vídeo concordam em assinar um
formulário de consentimento para este efeito; e

• apresentará provas de quaisquer consentimentos exigidos a pedido do Promotor ou corre o risco de ser
desqualificado de participar no Concurso.

Se alguma das promessas acima não for verdade, irá indenizar o Promotor por qualquer perda ou dano causado ao 
Promotor como resultado. 

Todos os direitos do nome e do título do Concurso e os direitos de formato do Concurso são propriedade exclusiva do 
Promotor. 

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/
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11. INFORMAÇÃO PESSOAL

O Promotor irá processar apenas as suas informações pessoais conforme estabelecido na política de privacidade. 

12. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO PROMOTOR

Na medida em que o Promotor tem autorização legal, o Promotor, os seus agentes ou distribuidores não serão, 
em nenhuma circunstância, responsáveis por: 

• compensá-lo e não aceitará qualquer responsabilidade por perdas, danos, ferimentos pessoais ou morte
relacionados com a sua inscrição ou incapacidade de participar no Concurso; ou

• compensar um vencedor e não aceitará qualquer responsabilidade por perdas, danos, lesões corporais ou morte
ocorridos como resultado da aceitação de um Prémio, exceto quando for causado por negligência do Promotor, dos 
seus agentes ou distribuidores ou dos seus funcionários.

Os seus direitos legais não são afetados. 

13. ADULTERAÇÃO E OUTRAS QUESTÕES 

Se, por qualquer motivo, o Concurso não puder ser realizado conforme planeado em resultado de falhas técnicas, 
intervenção não autorizada , vírus de computador, falha de rede móvel, adulteração, suspeita de adulteração, fraude, suspeita 
razoável de fraude ou quaisquer causas fora do controle do Promotor que corrompam ou afetem a administração, segurança, 
justiça, integridade ou conduta adequada do Concurso, o Promotor pode cancelar ou alterar o Concurso e/ou desqualificar 
qualquer indivíduo causador do problema. Além disso, se, por qualquer motivo, o Concurso não puder funcionar como 
planeado em resultado de quaisquer atos além do controle razoável das partes, incluindo, entre outros, greves, boicotes, 
guerra, casos fortuitos, tumultos, doenças, pandemia, epidemia, quarentena, atos de governo ou outra autoridade pública 
(incluindo restrições impostas pelo governo a reuniões em grupo ou restrições de viagem devido ao vírus COVID-19), 
terrorismo, atrasos de transportadoras comerciais, restrições de autoridade pública (individual e coletivamente) ou ocorrencia 
de Evento de Força Maior que torne inviável a atribuição dos Prémios, o Promotor poderá cancelar ou alterar o Concurso, 
conforme necessário. 

14. LEIS

Os Termos devem ser entendidos de acordo com e regidos pelas leis da Inglaterra e do País de Gales, e os tribunais da 
Inglaterra e País de Gales terão jurisdição exclusiva. 

Os Termos publicados no'website' do Concurso são os Termos oficiais do Concurso e deverão substituir quaisquer 
Termos fornecidos de qualquer outra fonte (quer oral, escrita ou qualquer outra forma/meio de comunicação). 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
https://eurovision.moroccanoil.com/privacy-policy-2/
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