COMPETIÇÃO
SONHE COM BARBADOS. TORNE-O REALIDADE

ALCANCE DA COMPETIÇÃO:
Todos os residentes legais nacionais e estrangeiros da Colômbia, Argentina, Brasil, Chile
e Panamá que visitarem o site da Copa Airlines https://promos.copaair.com/sonha-combarbados e se inscreverem para participar da competição “Sonhe com Barbados. Torneo realidade” entre 27 de fevereiro de 2019 às 12h GMT -5:00 e 27 de março de 2019 às
23h59 GMT -5:00 podem participar desta competição, que consistem em três (3)
prêmios para VIAJAR A BRIDGETOWN, BARBADOS, conforme detalhado na seção
PRÊMIOS destas regras.

Serão (3) prêmios, um para cada ganhador, totalizando, assim, três (3) ganhadores
diferentes. Cada ganhador poderá convidar um (1) acompanhante.
Os termos e condições da competição "Sonhe com Barbados. Torne-o realidade"
estarão disponíveis no site da competição: https://promos.copaair.com/sonha-combarbados .
PROCEDIMENTO PARA INSCREVER-SE E OBTER PONTOS:
Os vencedores serão aqueles que acumularem mais pontos fazendo as atividades
detalhadas abaixo. Para participar da competição "Sonhe com Barbados. Torne-o
realidade", os participantes devem visitar o site https://promos.copaair.com/sonhacom-barbados e inscrever-se. Para isso, devem informar seu nome completo, e-mail,
número de telefone, data de nascimento, cidade e país de residência. Nesse processo,
os participantes obterão dez (10) pontos.
Com o e-mail utilizado para inscrever-se no concurso, os participantes podem acessar
o site https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados

com a frequência que

desejarem para verificar a quantidade de pontos que possuem e continuar as atividades
para gerar mais pontos. Os participantes deverão utilizar o mesmo e-mail utilizado para
inscrever-se na competição.

Depois de completar o processo de inscrição, os participantes poderão acumular mais
pontos, realizando as seguintes ações:
1) Enviar fotos:
Cada participante poderá enviar uma (1) foto por dia e, no máximo, dez (10) fotos
durante todo a competição no site https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados
.
A foto pode ser uma "selfie" ou uma foto que você já tirou antes. Tentar incluir muitos
dos elementos mencionados abaixo para obter o máximo de adesivos e pontos.
Cada foto enviada será analisada com a tecnologia Vision API do Google para calcular e
analisar os elementos ou sensações que você poderá encontrar na ilha, e será devolvida
com um adesivo. Os adesivos serão retornados pelo aplicativo Vision API quando a
pessoa fizer o upload da imagem e for analisada pelo sistema, identificando os
elementos contidos na imagem. Cada foto enviada receberá um ponto. Adicionalmente,
cada adesivo que aparecer na foto corresponderá à seguinte pontuação adicional:


Se o participante obtiver o adesivo de Palmeira, receberá dez (10) pontos por
foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Sol, receberá quinze (15) pontos por
foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Amor, receberá vinte (20) pontos por
foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Bebida, receberá vinte e cinco (25)
pontos por foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Bola de Praia, receberá trinta (30) pontos
por foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Carnaval, receberá quarenta (40) pontos
por foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Comida, receberá quarenta e cinco (45)
pontos por foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Mergulho, receberá cinquenta (50)
pontos por foto.



Se o participante obtiver o adesivo de Veleiro, receberá cinquenta e cinco (55)
pontos por foto.

Os pontos obtidos por realizar essa ação serão concedidos aos participantes após o
envio da foto ao site https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados .

Para entender como a tecnologia do Google (Vision API) funciona, você pode acessar o
seguinte link: https://cloud.google.com/vision/docs/detecting-labels. Além disso, estas
são as respostas que a API retorna para determinar o resultado de cada desivo:
Adesivos

Amor

Bola de praia

Veleiro

Bebida

Sol/Lua

Resposta da API
Romance
Love
Hug
Honeymoon
People
Mother
Daughter
Father
Family
Friendship
Ball
Beach volleyball
Ball game
Soccer ball
Water transportation
Port
Yacht
Marina
Sail
Sailing
Speedboat
Boat,
Boating
Watercraft
Sailboat
Drink,
Alcohol
Juice
Beer
Liqueur
Alcoholic beverage
Distilled beverage
Beer cocktail
Cocktail
Drinking
Sun
Sky
Horizon
Cloud
Sunlight
Sunset
Dusk
Moon
Full moon
Moonlight
Beach
Ocean
Cumulus
Evening
Outerwear
Sea
Summer
Lake
Night

Comida

Palmeira

Mergulho

Carnaval

Dish
Food
Cisine
Junk food
Fast food
Meal
Lunch
Vegetarian food
Finger food
Eating
Tree
Palm tree
Vegetation
Plant
National park
Arecales
Jungle
Rainforest
Garden
Botanical garden
Grass
Plant
Scuba diving
Underwater diving
Divemaster
Diving equipment
Diving mask
Snorkeling
Diving
Freediving
Underwater sports
Oxygen mask
Headgear
Freediving
Diving regulator
Mask
Masque
Headpiece
Festival
Mardi Gras
Samba
Carnival
Samba band

As fotos detectadas pela Vision API com conteúdo para adultos, inapropriado
ou proibido não receberão pontos e serão automaticamente bloqueadas pela
ferramenta. A imagem não poderá ser compartilhada no Facebook ou Twitter
durante a competição e não receberá pontos.
2) Compartilhar a competição no Facebook, Twitter e por e-mail.
Os participantes poderão obter no máximo quinze (15) pontos por visitar o site "Sonhe
com Barbados. Torne-o realidade" e compartilhar a competição por Facebook, Twitter e
e-mail (5 pontos por cada compartilhamento). Devido ao exposto, ao compartilhar o
microsite três vezes através dos canais indicados, o máximo de 15 pontos para esta
atividade é alcançado.
Os pontos obtidos por realizar essa ação serão concedidos aos participantes após o
compartilhamento do concurso "Sonhe com Barbados. Torne-o realidade" por
Facebook, Twitter ou e-mail.
3) Por meio de amigos que se inscreverem na competição através de um
link personalizado.
Ao inscrever-se na competição "Sonhe com Barbados. Torne-o realidade" no site
correspondente, cada participante receberá um link personalizado, que aparecerá
quando o concurso for compartilhado por e-mail, Facebook ou Twitter.
Os participantes receberão cinco (5) pontos por cada amigo que se inscrever
corretamente na competição por meio do link personalizado.
Os participantes só receberão pontos por um (1) amigo com o qual tiverem
compartilhado e que tenha se inscrito corretamente na competição por Facebook,
Twitter ou e-mail por dia. Cinco (5) pontos é o máximo que pode ser obtido por dia
por amigos inscritos através do link personalizado (cinco pontos por um amigo
proveniente do Facebook, Twitter ou e-mail, por dia).
Os pontos obtidos por realizar esta ação serão creditados aos participantes após a
inscrição de seu amigo indicado no site https://promos.copaair.com/sonha-combarbados .
4) Inscrição no banco de dados da copa.com. Os participantes poderão ganhar 15
pontos se aceitarem se inscrever no nosso banco de dados para receber ofertas

exclusivas, promoções e notícias. Os pontos obtidos pela inscrição no banco de dados
https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados só serão válidos para as inscrições
realizadas entre 27 de fevereiro de 2019, às 12h GMT -5:00, e 27 de março de 2019,
às 23h59 GMT -5:00.

Os pontos obtidos por realizar essa ação serão concedidos aos participantes após a
inscrição no banco de dados da copa.com, no site https://promos.copaair.com/sonhacom-barbados .

5) Comprar

passagens

de

avião

em

https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados

www.copa.com

ou

. Os participantes podem

comprar passagens de avião no site da Copa Airlines ou no site da competição
https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados . Os participantes deverão usar o
mesmo e-mail utilizado para inscrever-se na competição "Sonhe com Barbados. Torneo realidade".
Os participantes obterão (15) pontos ao comprar uma (1) passagem de avião. Os
participantes podem obter mais pontos, dependendo da quantidade de passagens que
comprarem em

www.copa.com ou no site https://promos.copaair.com/sonha-com-

barbados . Os participantes obterão vinte (20) pontos ao comprar duas (2) passagens
de avião, vinte e cinco (25) pontos ao comprar três (3) passagens de avião, trinta (30)
ao comprar quatro (4) passagens de avião e trinta e cinco (35) pontos ao comprar cinco
(5) passagens de avião ou mais.
Os pontos obtidos pela compra de passagens de avião em www.copa.com ou no site
https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados serão concedidos aos participantes
no fim da competição, no dia 1 de abril de 2019, às 15h GMT -5:00.
Se os pontos adicionais não aparecerem, o participante deverá comunicar essa
situação ao e-mail: promociones@copaair.com. O participante tem até quartafeira, 3 de abril de 2019, às 23h59 GMT -5:00 para reivindicar os pontos não
concedidos. Só serão válidas as passagens compradas entre 27 de fevereiro
de 2019, às 12h GMT -5:00, e 27 de março de 2019, às 23h59 GMT -5:00.
PRÊMIOS E VALOR DOS PRÊMIOS
Serão escolhidos três (3) ganhadores. Cada um receberá o seguinte prêmio:



Duas (2) passagens de avião de ida e volta (um para o ganhador e outro para seu
acompanhante), de seu país de residência a Bridgetown, Barbados. A passagem de avião
está avaliada em oitocentos e cinquenta dólares estadunidenses (US$ 850,00) cada, com
um valor total de mil e setecentos dólares estadunidenses (US$ 1.700), não inclui
imposto de aeroporto.

●

Hospedagem para duas (2) pessoas em um (1) quarto padrão (somente quarto e
impostos) durante cinco (5) dias consecutivos e quatro (4) noites no Bougainvillea
Beach Resort,

café da manhã incluso. A hospedagem no hotel não inclui almoços,

jantares, gastos imprevistos, gorjetas, ligações telefônicas nem qualquer outro gasto
pessoal decorrente da viagem que não esteja especificado aqui. Valor: trezentos
dólares estadunidenses (US$ 300,00) por diária, totalizando mil e duzentos dólares
estadunidenses (US$ 1.200).


Passeio de Catamarã para duas (2) pessoas com almoço para duas (2) pessoas, no valor
de cem dólares estadunidenses (US$ 100,00) por pessoa, valor total de duzentos dólares
estadunidenses (US$ 200,00).



Tour em Harrison Cave para duas (2) pessoas, no valor de vinte e cinco dólares
estadunidenses (US$ 25,00) por pessoa, valor total de cinquenta dólares
estadunidenses (US$ 50,00)



Traslados do aeroporto ao hotel ida e volta, e traslados do hotel para as atividades
inclusas no prêmio, no valor de: cento e cinquenta dólares estadunidenses (US$ 150,00)
por pessoa, totalizando trezentos dólares estadunidenses (US$ 300).

O valor total de cada prêmio é de três mil, quatrocentos e cinquenta dólares
estadunidenses (US$ 3.450,00) por ganhador. O valor total dos 3 ganhadores é de dez
mil, trezentos e cinquenta dólares estadounidenses (US$ $10.350,00).
Para os participantes da Colômbia, o valor do prêmio será calculado com base
na Taxa Representativa do Mercado (TRM) do dia da seleção dos ganhadores.
Observação importante:
Além dos especificados anteriormente, os prêmios não incluem despesas com traslados

não inclusos expressamente, despesas de viagem, gorjetas, bebidas alcoólicas,
transporte, seguro médico e taxas de saída, nem qualquer outro item que não tenha
sido detalhado especificamente nas seções de prêmios e restrições deste documento.
O itinerário de atividades está sujeito a alterações. As condições climáticas podem
afetar o itinerário de atividades. A Copa Airlines determinará o dia de saída, a cidade à
qual viajarão os ganhadores e seus acompanhantes, e os passeios que farão. Se o
ganhador for menor de dezoito (18) anos de idade, um dos acompanhantes deve ter
vinte e um anos de idade ou mais para fazer o check-in no hotel do local.
SELEÇÃO DOS GANHADORES:
Os três (3) ganhadores serão os participantes que obtiverem a maior quantidade de
pontos ao realizar as diferentes tarefas indicadas na seção de PROCEDIMENTO DE
INSCRIÇÃO E OBTENÇÃO DE PONTOS durante o período de validade do concurso. Os
ganhadores serão selecionados no dia 8 de abril de 2019 às três horas da tarde (15h)
GMT -5:00, nos escritórios da Copa Airlines, segundo andar, localizados na Torre Norte
do Complexo Business Park em Costa del Leste, Avenida de la Rotonda, Cidade do
Panamá. A seleção será realizada na presença de um tabelião público e de funcionários
da Copa Airlines. Em caso de empate entre vários participantes com a mesma
quantidade de pontos, o ganhador será o participante que tiver alcançado a pontuação
máxima no menor tempo.
Os participantes devem ter se inscrito na competição "Sonhe com Barbados. Torne-o
realidade" da Copa Airlines entre 27 de fevereiro de 2019, às 12h GMT -5:00, e 27 de
março de 2019, às 23h59 GMT -5:00. Imediatamente após a seleção dos ganhadores,
a Copa Airlines entrará em contato com eles por telefone para informar que foram os
ganhadores e organizar a entrega. Esse processo será realizado na presença de um
tabelião público. Caso não seja possível entrar em contato com o ganhador após três
(3) tentativas consecutivas, a próxima pessoa da lista em quantidade de pontos será
contatada, e assim sucessivamente, até que tenham sido contatados os três
ganhadores e seja possível entregar o prêmio. Os ganhadores serão notificados por
telefone primeiramente. Depois, receberão um e-mail, confirmando o prêmio e
indicando que deverão enviar os seguintes documentos: um formulário de aceitação do
prêmio, devidamente assinado em todas as páginas, uma cópia de seu passaporte
vigente, cópia do passaporte vigente de seus acompanhantes, em um período inferior
a quarenta e oito (48) horas, no dia 10 de abril às três (15h) da tarde GMT -5:00. Se
o ganhador não enviar os documentos solicitados dentro do prazo de 48 horas, será

desclassificado.
Também serão escolhidos dez (10) ganhadores alternativos diante de um tabelião
público. Esses participantes poderão tornar-se ganhadores caso algum dos ganhadores
iniciais seja desclassificado por não satisfazer os requisitos exigidos para participar da
competição e de elegibilidade para o prêmio.
Na página da competição, também serão publicadas, no dia onze (11) de abril, as
informações sobre os ganhadores https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados
depois que eles tiverem sido notificados, desde que cumpram com os requisitos
necessários de apresentação dos passaportes válidos.
RESTRIÇÕES:
Esta competição está sujeita às seguintes restrições:
1. Este concurso é organizado pela Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa
Airlines), cuja sede fica na urbanização Costa del Este, Complexo Business Park,
Torre Norte, Cidade do Panamá, República do Panamá.
2. Este concurso é válido somente para pessoas maiores de idade, residentes na
Colômbia, Argentina, Brasil, Chile ou Panamá, que acessarem a página
https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados

e

se

inscreverem

no

concurso "Sonhe com Barbados. Torne-o realidade" entre 27 de fevereiro de 2019
e 27 de março de 2019 nos horários estabelecidos no primeiro parágrafo do
presente regulamento.
3. Este concurso não se aplica aos funcionários da Copa Airlines, Aerorepública,
S.A., fornecedores de ambas as empresas, nem funcionários das agências de
publicidade do concurso.
4. Para participar do concurso "Sonhe com Barbados. Torne-o realidade", o
participante deverá ser maior de idade, de acordo com a legislação de seu país
de residência, e deverá fornecer todos os dados pessoais solicitados durante o
processo de inscrição.
5. As passagens de avião não acumulam milhas do programa de passageiro
frequente da Copa Airlines, o ConnectMiles, nem das companhias aéreas que
fazem parte da rede Star Alliance.

Também não são válidas para upgrades

nesses programas.
6. As passagens aéreas incluem assentos marcados.
7. Cada vencedor e seu acompanhante de viagem devem começar e finalizar a
viagem nas mesmas datas; ou seja, devem viajar juntos.

8. As passagens aéreas objeto do prêmio são válidas para viajar pela Copa Airlines,
e/ou pela Copa Airlines Colômbia, na Classe Econômica.
9. Os prêmios não são transferíveis, reembolsáveis em dinheiro, nem podem ser
transmitidos a terceiros. Não podem ser vendidos, trocados nem estendidos após
a data de expiração.
10. O valor real dos prêmios pode variar em função das flutuações de preços de
passagens de avião, estadias em hotéis e demais custos relacionados aos prêmios
concedidos. O ganhador não receberá a diferença entre o valor de venda real e
aproximada, se for o caso.
11. É de exclusiva responsabilidade dos ganhadores e seus acompanhantes contarem
com toda a documentação necessária para que possam realizar a viagem, tanto
o país de destino quanto os países onde você estará em trânsito, incluindo, mas
não se limitando a passaportes, vistos e qualquer outro documento necessário,
conforme as leis aplicáveis. Da mesma forma, é de exclusiva responsabilidade
dos ganhadores e seus acompanhantes certificarem-se de que sua documentação
cumpre todos os requisitos necessários para poder utilizá-la efetivamente na hora
de viajar. Se não cumprir esses requisitos, os ganhadores serão desclassificados.
12. Os gastos feitos pelos ganhadores e seu acompanhante durante a viagem e a
estadia não serão da responsabilidade da Copa Airlines, salvo aqueles
expressamente inclusos na descrição dos prêmios deste regulamento.
13. Qualquer dano ou perda (direta, indireta ou consequente) sofrido pelo ganhador,
membro da família, qualquer pessoa ou mesmo propriedade decorrente de sua
própria falha ou negligência, ou por qualquer causa não imputável à Copa
Airlines, em relação à sua participação no concurso e/ou aceitação e uso dos
prêmios, é de responsabilidade exclusiva do ganhador, membro da família ou
qualquer pessoa que viaje como acompanhante do ganhador do prêmio. Os
participantes também são os únicos responsáveis por fornecer todas as
informações em relação à sua participação no concurso. Consequentemente, os
participantes serão responsáveis por qualquer situação decorrente de omissão de
dados, fornecimento de informações falsas, participações extraviadas ou
perdidas.
14. Toda tentativa de violar as regras do concurso ou de fornecer informações falsas
com a intenção de defraudar será processada de acordo com a legislação vigente.
Ao participar deste concurso, os participantes concordam e aceitam a aplicação
rígida destas regras em todos os termos. Qualquer participação que seja alterada,
falsificada ou manipulada de algum modo com a intenção de ser ganhadora será

anulada. Os participantes são os únicos responsáveis por qualquer situação
presente ou futura que ocorra em virtude de falta ou negligência própria ou por
qualquer causa não atribuível à Copa Airlines, em relação à sua participação neste
concurso, que surja devido à aceitação dos prêmios ou pelo uso dos prêmios
oferecidos pelo concurso.
15. Os ganhadores e seus acompanhantes concedem à Copa Airlines e às suas
agências de publicidade e relações públicas o direito de publicar e/ou anunciar
seu nome, voz, vídeo e imagem em qualquer meio publicitário sem qualquer
compensação,

dentro

e/ou

fora

do

território

panamenho

e

por

prazo

indeterminado.
16. Os ganhadores deverão apresentar identificação oficial com fotografia, e a
nacionalidade indicada na documentação oficial deve ser de um país participante
do concurso ou, caso resida em outro país ou tenha selecionado esse outro país
como residência no momento em que se inscreveu para participar, o país de
residência deve ser um país participante do concurso "Sonhe com Barbados.
Torne-o realidade".
17. Como requisito de aceitação do prêmio, os ganhadores assinarão um acordo de
isenção de responsabilidade em relação aos termos e condições quanto à
aceitação e uso dos prêmios, que será fornecido pela Copa Airlines. Os
acompanhantes também deverão assinar a isenção de responsabilidade e, caso
os acompanhantes sejam menores de idade, a isenção de responsabilidade
deverá ser assinada pelos pais ou responsáveis. Caso não cumpram esse
requisito, os ganhadores e/ou seus acompanhantes perderão o prêmio.

18. A Copa Airlines reserva-se o direito, depois de comprovado, de desclassificar
qualquer indivíduo que estiver fazendo mudanças no processo de entrada ou nas
operações do concurso ou violando leis oficiais e que não cumpra as condições
estabelecidas neste regulamento.
19. As informações coletadas dos participantes estão sujeitas à Política de
Privacidade

da

Copa

Airlines,

que

se

encontra

em

http://www.copaair.com/sites/cc/en/acerca-de-copa-airlines/pages/politica-deprivacidad.aspx.

Todos os participantes declaram conhecer a Política de

Privacidade da Copa Airlines e estão de acordo com ela.
20. Por meio da aceitação destes termos e condições, os participantes autorizam
expressamente a Copa Airlines a reunir todas as informações “não públicas“ que
forem necessárias para participar do concurso comercial. As informações
proporcionadas serão utilizadas somente em relação ao presente concurso ou
outras atividades promocionais ou de outro tipo da Copa Airlines.
21. Os participantes também são os únicos responsáveis por fornecer todas as
informações em relação à sua participação no concurso. Consequentemente, os
participantes serão responsáveis por qualquer situação decorrente da omissão de
dados, do fornecimento de informações falsas, participações extraviadas ou
perdidas.
22. Se algum dos acompanhantes for menor de idade e não viajar com um de seus
pais, os pais com Poder Familiar (guarda legal) e/ou o responsável legal deverão
fornecer prova de identificação e relação com o menor, além da autorização de
saída do país exigida pela autoridade migratória conforme a legislação de cada
país; na falta disso, deverão apresentar a autorização de viagem do menor por
escrito. As consequências decorrentes do descumprimento dos requisitos
estabelecidos neste ponto serão de responsabilidade direta dos ganhadores.
23. Considerando as características inerentes ao ambiente da Internet, a Copa
Airlines não assumirá a responsabilidade por transmissões de computador que
estejam incompletas ou falhas, nem por falhas técnicas de qualquer tipo,
inclusive, embora não esteja limitado a isso, o mau funcionamento eletrônico de
qualquer rede, "hardware" ou "software", a disponibilidade e acesso à Internet
ou ao site do concurso, tentativas de acesso de "hackers", nem qualquer
informação incorreta ou incompleta sobre o concurso e qualquer falha humana,
técnica ou de outra forma que possa ocorrer durante o processamento das
inscrições, portanto, qualquer responsabilidade decorrente de tais fatos e/ou
atos.

24. Caso o local de residência dos ganhadores e/ou seus acompanhantes não seja
uma das cidades participantes nas quais a Copa Airlines opera, estes deverão
comparecer por seus próprios meios à cidade indicada pela Copa Airlines
como lugar de saída da viagem objeto do prêmio e, posteriormente, deverão
regressar por seus próprios meios do lugar de chegada definido pela Copa
Airlines ao seu local de residência.
25. Os ganhadores devem solicitar seu prêmio com um mínimo de 30 dias úteis antes
da data da viagem em promocionaes@copaair.com. Devem enviar duas
opções de datas de voo para que possamos avaliar a disponibilidade tanto de
hospedagem quanto de voos.
26. Os ganhadores e seus acompanhantes receberão as informações relativas à
viagem e ao itinerário objeto deste concurso por meio do Departamento de
Marketing Digital da Copa Airlines, pelo e-mail promociones@copaair.com, entre
cinco (5) e dez (10) dias corridos antes da data da viagem. Da mesma forma, os
vencedores

e

seus

acompanhantes

poderão

entrar

em

contato

com

representantes da empresa pelo telefone +507 304-2979
27. Os ganhadores e seus acompanhante deverão usar seu prêmio antes de 1º de
maio de 2020, exceto nas seguintes datas de partida e/ou chegada:
a. De 15 de dezembro de 2019 a 21 de março de 2020.
b. Férias nacionais do Panamá (de 1º a 12 de novembro e de 27 de
novembro a 02 de dezembro de 2019).
c. Ação de Graças (de 19 a 25 de novembro de 2019).
d. Semana Santa (de 5 a 11 de abril de 2020).
28. As probabilidades de ganhar dependerão dos pontos obtidos por cada participante
mediante a realização das atividades indicadas na seção de MÉTODO DE
INSCRIÇÃO E ACÚMULO DE PONTOS.
29. Apesar de alguns serviços inclusos no pacote do prêmio serem fornecidos pela
Barbados Tourism Marketing Inc., a empresa não é promotora desta competição
nem é responsável por administrá-la, pelas condições de participação ou pela
seleção dos ganhadores. Além disso, a Barbados Tourism Marketing Inc. não é
responsável por nenhum dano, material ou moral, que possa surgir por eventos
fortuitos, de força maior ou ações de terceiros provocadas ou relacionadas ao uso
da participação de qualquer pessoa no pacote do prêmio.
30. Ao participar deste concurso, os participantes e todas as pessoas que aparecerem
nas fotos enviadas pelo participante aceitam conceder uma licença perpétua,
irrevogável, mundial e não exclusiva à Copa Airlines e a seus representantes

autorizados

para

reproduzir,

distribuir

e

criar

trabalhos

derivados

das

participações e/ou conteúdos publicados em relação ao concurso em qualquer
meio conhecido agora ou no futuro. A exibição e/ou publicação no site da Copa
Airlines e/ou no site de um representante autorizado de qualquer participação
e/ou conteúdo publicado por algum dos participantes não implica que o
participante foi ou será escolhido como ganhador. O participante e todas as
pessoas que aparecerem nas fotos concedem essa licença gratuitamente.
31. Qualquer atraso, cancelamento de voo, desvio de rota ou mudança operacional
decorrente de questões de proteção da vida humana, por motivos de segurança
ou condições meteorológicas adversas, ou outras causas de caso fortuito ou força
maior, não será considerado uma violação do contrato de transporte nem dos
termos e condições deste concurso, nem implicará responsabilidade de nenhum
tipo para a Copa Airlines. Além disso, os ganhadores reconhecem e aceitam esta
disposição antes de aceitar efetivamente o prêmio.
32. Este concurso é válido para os seguintes países nos quais a Copa Airlines opera:
Argentina, Brasil, Panamá, Chile e Colômbia.
33. O concurso "Sonhe com Barbados. Torne-o realidade", a determinação dos
ganhadores e a emissão dos prêmios são originados exclusivamente na República
do Panamá e de acordo com a legislação panamenha.
Regras e condições do concurso registrado no Chile com data [•] de [•] de 2019 no
Notário de Santiago de Don [•] sob o número do repertório [•] e também estão
disponíveis em https://promos.copaair.com/sonha-com-barbados (Somente para o
Chile).

