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CONCURSO DE VÍDEO DEW TOUR AM SEARCH
REGRAS OFICIAIS 

ESTA É UMA AÇÃO CONDUZIDA PELA PEPSICO INC. INTERNACIONALMENTE. A 
TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS DESTE REGULAMENTO É UMA CORTESIA DA 

PROMOTORA. QUALQUER DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ENTRE A 
VERSÃO EM INGLÊS E A TRADUZIDA, PREVALECERÁ A VERSÃO EM INGLÊS. 

NENHUMA COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA ENTRADA OU RETIRADA DO PRÊMIO 
UMA COMPRA OU PAGAMENTO NÃO AUMENTARÁ AS CHANCES DE VITÓRIA DO 

PARTICIPANTE.   

ABERTO SOMENTE PARA RESIDENTES LEGAIS DOS 26 ESTADOS BRASILEIROS, QUE 
TENHAM NO MÍNIMO 18 ANOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 

O concurso de vídeo Dew Tour AM Search (“Concurso”) é organizado por Grind Media, LLC 
(proprietária e divulgadora da TransWorld SKATEboarding) em 831 South Douglas Street, El 
Segundo, CA 90245 (“Patrocinado”).  

1. PERÍODO DO CONCURSO: O concurso começa em 01 de junho de 2016 às 00h01
(horário de Brasília - Brasil) e termina em 31 de julho de 2016 às 23h59. O computador do 
patrocinador valerá como o relógio oficial do concurso. 

2. ENVIO, VOTAÇÃO DO PÚBLICO E DATAS DE VOTAÇÃO: Na tabela abaixo, todas
as datas de início começam às 00h01 (horário de Brasília) e terminam em 31 de julho de 2016 
às 23h59. 

ETAPA DESCRIÇÃO DATA DE INÍCIO  DATA FINAL 
#1 a) Datas de envio do vídeo do

participante ("Datas de envio"): 

b) Datas de votação dos juízes do
concurso que votarão entre todos os 
vídeos elegíveis (para determinar o 
top 5 dos vídeos): 

a) 01 de junho de
2016 

b) sexta-feira, 1 de
julho de 2016 

a) 30 de junho de 
2016 

b) 08 de julho de 
2016 

#2 a) Votação do público para o top 5
dos vídeos: 

b) Datas de votação dos juízes do
concurso que votarão entre o top 5 
dos vídeos: 

a) 11 de julho de
2016 

b) segunda-feira, 11
de julho de 2016 

a) 24 de julho de 
2016 

b) domingo, 24 de 
julho de 2016 

#3 a) Votação do público para o top 2
dos vídeos: 

b) Datas de votação dos juízes do
concurso que votarão entre o top 2 
dos vídeos: 

a) 25 de julho de
2016 

b) segunda-feira, 25
de julho de 2016 

a) 31 de julho de 
2016 

b) domingo, 31 de 
julho de 2016 
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3. ELEGIBILIDADE: Este concurso é válido para residentes legais dos vinte e seis (26) 
estados Brasileiros do que tenham no mínimo dezoito (18) anos no momento da inscrição, que 
sejam skatistas amadores (definidos como aqueles que não têm produtos de modelos 
profissionais assinados e que não tenham obtido ganhos financeiros por meio do skate) e que 
tenham seu próprio passaporte brasileiro válido e que permita viagens entre o Brasil e a 
Holanda,	   cuja	   data	   de	   expiração	   seja	   após	   28	   de	   fevereiro de 2017.  
  
O patrocinador, Pepsi-Cola Advertising and Marketing, Inc. e Fuse, LLC e suas respectivas 
empresas controladoras, subsidiárias e afiliadas, distribuidores, concessionárias e outras 
empresas/consultorias envolvidas na implementação e execução do concurso são 
mencionadas de forma conjunta como entidades do concurso (“Entidades do concurso”). Os 
funcionários das entidades do concurso e os membros de suas respectivas famílias imediatas 
(isto é, cônjuge, pais, filhos, irmãos, madrasta, padrasto e enteados) e pessoas que vivam na 
mesma casa em que o funcionário, não são elegíveis à participação no concurso. O concurso é 
nulo onde for proibido ou restrito por lei. Ao participar deste concurso, o indivíduo que atender 
aos requisitos de elegibilidade e entrar no concurso (individualmente "Participante" e 
coletivamente "Participantes") concorda em cumprir as regras oficiais ("Regras oficiais") e 
concorda que as decisões das Entidades do concurso e seus respectivos agentes serão 
conclusivas e irrevogáveis em relação a todos os assuntos pertencentes ao Concurso.  
 
4. COMO PARTICIPAR DO CONCURSO: Durante	  as	  datas	  de	  envio	  do	  concurso,	  acesse	  
dewtour.com/selects	   ("Página")	   e	   siga	   as	   instruções	   na	   tela	   e	   forneça	   todas	   as	   informações	  
solicitadas	   no	   formulário	   de	   inscrição,	   que	   incluem	   (mas	   não	   são	   limitadas	   a):	   seu	   nome	   e	  
sobrenome,	  endereço	  de	  e-‐mail,	  endereço	  residencial	  e	  data	  de	  nascimento.	   Os participantes 
devem fornecer o link do vídeo no Youtube (devendo ser um usuário registrado no Youtube). O 
patrocinador pode fazer também perguntas adicionais; não é obrigatório responder a essas 
perguntas para entrar no concurso.  
Vídeo para o concurso: Seu vídeo para o concurso ("Vídeo") NÃO deve ter mais do que 2 
minutos (vídeos com mais de dois minutos serão desclassificados). Seu vídeo deve mostrar 
suas melhores manobras de	    skate.	   IMPORTANTE: Por favor, não tente uma manobra que 
esteja acima do seu nível de habilidade. 
Restrições para o vídeo: Seu vídeo deve estar de acordo com os itens a seguir ou poderá ser 
desqualificado segundo critérios exclusivos do patrocinador. 
Duração máxima: 2 minutos; 
Pode incluir o áudio original captado durante a filmagem, mas não deve conter nenhum áudio 
adicional; 
Pode haver diversos ângulos no vídeo, mas cada manobra deve ser exibida inteiramente de um 
único ângulo, desde a decolagem até a aterrissagem;  
Qualquer imagem de arquivo utilizada para produzir o vídeo deve ter sido filmada nos últimos 
dois anos; e 
O vídeo deve: ser verdadeiro, conter todo o conteúdo original (nenhum material copiado de 
terceiros), ser de produção autoral, não ter sido publicado, não ter sido utilizado em outras 
competições, estar em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis, 
não infringir direitos de terceiros e não infringir nenhum direito autoral ou marca registrada. 
Limite de envio: Limite	   de	   um	   (1)	   envio	   por	   pessoa. Participantes que tentarem utilizar 
múltiplas contas ou identidades serão desclassificados segundo critérios exclusivos do 
patrocinador. As inscrições que violarem qualquer uma das limitações estabelecidas, serão 
anuladas. 
Mídias Sociais Ao participar do Concurso, o Participante entende que o Concurso não é 
patrocinado, endossado, administrado ou associado de qualquer forma ao Facebook, 
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Instagram, Twitter, Google+ (ou qualquer outra rede social) e que as informações são 
fornecidas somente ao patrocinador e seus representantes. Adicionalmente, o Participante 
concorda que o Facebook, Instagram, Twitter e Google+ não têm qualquer responsabilidade 
em relação ao Concurso. 
 
5. DETALHES ADICIONAIS DO VÍDEO  
Propriedade do vídeo: O conteúdo do Vídeo deve ser inteiramente de propriedade do 
participante. Qualquer pessoa que aparecer no Vídeo, for identificada ou auxiliar na produção 
do Vídeo deve conceder os direitos de propriedade ao Participante. O Participante deve ter 
uma declaração por escrito assinada e datada pelas pessoas que participaram do Vídeo, 
atestando a concessão de qualquer direito de propriedade que possam ter no Vídeo do 
Participante.  
Direitos do vídeo: O Participante concorda que ao enviar o Vídeo (e o conteúdo relacionado) 
para o Concurso, está concedendo às partes liberadas (definidas abaixa) os direitos não 
exclusivos, livres de royalties e irrevogáveis de utilizar, publicar, reproduzir, copiar, exibir, 
distribuir, apresentar, traduzir, adaptar, modificar e explorar o Vídeo (e o conteúdo relacionado) 
de qualquer outro modo e incorporar o Vídeo (e o conteúdo relacionado) em outros trabalhos 
em qualquer mercado e mídia ao redor do mundo, de modo permanente e sem qualquer 
pagamento ao Participante e sem qualquer direito de atribuição e integridade.  O Participante 
garante que tem direitos exclusivos para conceder tais direitos às Partes liberadas (definidas 
abaixo) e que a reprodução, publicação, exibição e/ou qualquer outro uso do Vídeo (e conteúdo 
relacionado) não infringirá nenhum direito de terceiros, incluindo sem limitação, direitos 
autorais, marcas registradas, privacidade ou publicidade ou gerar alegações de difamação, 
distorção da imagem, desapropriação de ideia, imposição internacional ou não de desgaste 
emocional ou quebra de contrato e o Participante concorda em indenizar e isentar as Partes 
liberadas (definidas abaixo) de qualquer responsabilidade por alegações contrárias.  
Adicionalmente, ao entrar e/ou aceitar o prêmio do Concurso o Participante/vencedor do 
Concurso ou potencial vencedor também renuncia qualquer direito moral sob o Vídeo e 
conteúdo relacionado. 
Vídeos inadequados: Qualquer vídeo que o Patrocinador, segundo critérios exclusivos, julgar 
ser inadequado para publicação será desqualificado. Vídeos contendo os seguintes itens serão 
declarados inadequados e desqualificados:  
a) Os Vídeos NÃO devem conter (ou promover) palavrões, violência, nudez, pornografia, 
material sexualmente explícito/sugestivo, atividades ilegais/perigosas/inseguras, apologia ao 
álcool/drogas ilegais/tabaco ou armas de fogo/armas ou agenda política;  
b) Os Vídeos NÃO devem difamar, deturpar ou depreciar as Partes liberadas (definidas abaixo) 
ou seus respectivos produtos ou qualquer outra empresa/produto/grupo ou pessoa ou ser 
ofensivo a qualquer pessoa/grupo; e 
c) Os Vídeos NÃO devem conter nenhuma identificação pessoal, tais como placas de carro, 
nomes de pessoas, endereços de e-mail ou endereços residenciais de qualquer pessoa (viva 
ou morta).  
 
6. VOTAÇÃO DO PÚBLICO E VOTAÇÃO DOS JUÍZES DO CONCURSO: Por favor, 
consulte a tabela na seção 2 acima para verificar as datas de envio, votação do público e 
votação dos juízes. 
Votação do público:  A votação do público é possível somente na etapa 2 e 3 (ver datas de 
votação do público na tabela da seção 2 acima). A votação do público é limitada a um (1) voto 
em um único (1) Vídeo por pessoa e por dia, durante as datas de votação do público. O 
resultado da votação do público, é o cálculo do total de votos públicos elegíveis que o Vídeo 
acumular durante as datas da votação do público. 
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Tabela de seleção do vídeo: Somente o vencedor da etapa n°3 ganha um prêmio no 
Concurso. O Concurso consiste em três (3) etapas conforme detalhadas na tabela abaixo (e na 
tabela na seção 2 acima). Para cada etapa, as seleções dos Vídeos para a etapa seguinte são 
determinadas do seguinte modo:  

ETAPA PARA CADA ETAPA, AS SEGUINTES 
 ENTIDADES DETERMINARÃO QUAIS 
VÍDEOS PASSAM PARA A PRÓXIMA 
ETAPA E QUAL É O GANHADOR DO 

PRÊMIO FINAL: 

NÚMERO DE  
VÍDEOS 

SELECIONAD
OS  

(Ao final de 
cada etapa) 

% DE CONTRIBUIÇÃO 
POR CADA 

JUÍZ/ENTIDADE 
VONTANTE (Em relação 

à seleção do Vídeo ao 
final de cada etapa) 

#1 a) julgados por no mínimo dois editores 
da TransWorldSKATEboarding.com. 

Top cinco (5) 
Vídeos 

 
a) 100% 

#2 a) Contagem da votação do público. 
	  
b) julgados por no mínimo dois editores 
da TransWorldSKATEboarding.com. 

Top 
dois  
(2) 

Vídeos 

a) 45% 
	  

b) 55% 
 

#3 a) Contagem da votação do público. 
 
b) julgados por no mínimo dois editores 
da TransWorldSKATEboarding.com. 

Um  
(1)  
.  

Vencedor do 
concurso 

a) 45% 
 

b) 55% 
 

 
Critério de escolha:  A tabela acima lista os Juízes do Concurso ("Juízes"). A tabela acima 
também lista a % de contribuição que as notas de cada juiz exercem no processo de seleção 
do Vídeo desde a etapa 1 a 3. Em cada etapa os juízes atribuirão uma nota de 1 a 10 (10 
sendo a maior nota) e utilizarão o seguinte critério de julgamento (em igual medida) para dar a 
nota: a) Conformidade com os parâmetros do Vídeo, conforme descrito nas Regras Oficiais; b) 
Méritos técnicos das manobras realizadas; c) Qualidade da edição do vídeo, e; d) Qualidade da 
manobra executada.  
Empates: Se houver qualquer empate após calcular as notas dos juízes e da votação do 
público (em conjunto "Pontuação cumulativa), tais empates serão decididos pelo cálculo das 
notas dos juízes (em igual medida) para os seguintes critérios: Méritos técnicos das manobras 
realizadas e qualidade da edição do vídeo. 
Seleção do vencedor alternativo: Se por qualquer motivo o prêmio do Concurso não puder 
ser entregue ao vencedor conforme aqui descrito, o prêmio do Concurso será entregue ao 
próximo participante com maior Pontuação cumulativa ("Seleção do vencedor alternativo"). 
 
7. PRÊMIOS E VALOR DE VENDA APROXIMADO: Um (1) grande prêmio será entregue 
no Concurso. O grande prêmio é: Uma viagem para duas pessoas (o Vencedor do concurso 
("Vencedor") e um acompanhante) para Amsterdã, Holanda, de 24 de agosto de 2016 a 29 de 
agosto de 2016 para participar da competição Dew Tour Amateur em 28 de agosto de 2016. O 
acompanhante do Vencedor ("Acompanhante") deve ter 18 anos ou mais quando a Publicação 
(definido abaixo) abaixo mencionada for executada. O grande prêmio consiste em:  a)	  
Passagens	   aéreas	   de	   ida	   e	   volta	   na	   classe	   econômica	   para	   o	   Vencedor	   e	   Acompanhante,	  
chegando	   e	   saindo	   do	   Amsterdam	   Shiphol	   Airport,	   Holanda,	   e	   partindo	   e	   retornando	   do	  
aeroporto	  mais	  próximo	  da	  residência	  do	  Vencedor	  em	  um	  26	  estados	  Brasileiros	  (O	  Vencedor	  
e	  o	  Acompanhante	  devem	  viajar	  juntos);	  e	  b)	  4	  noites	  de	  acomodação	  (suíte	  dupla). Todos os 
detalhes do grande prêmio (incluindo, mas não limitados às passagens aéreas, hotel e 
acomodação) serão determinados exclusivamente pelo patrocinador e podem ser modificados 
a qualquer momento segundo critérios exclusivos do Patrocinador. A viagem do prêmio deve 
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ser realizada nas datas acima mencionadas ou o Vencedor perderá qualquer direito ao prêmio 
e o prêmio será entregue a um vencedor alternativo por meio da Seleção de vencedor 
alternativo. O valor de varejo aproximado ('AVR") do grande prêmio é de R$ 20.000,00 (o valor 
real pode variar de acordo com a localização do Vencedor e tarifas/taxas vigente no momento 
da reserva).  
Não incluído no prêmio: O prêmio NÃO inclui nenhum dos seguintes itens: taxas de 
bagagem, transportes terrestres, refeições, bebidas a bordo, entretenimento, serviço de quarto, 
cobranças do uso do wi-fi, ligações, gratificações, gastos extras e despesas pessoais.   
Quaisquer despesas/custos associados ao prêmio, sua aceitação, utilização ou usufruto que 
não estejam listados aqui como parte do prêmio, são de inteira responsabilidade do Vencedor e 
não será custeado.  O prêmio do Concurso é limitado somente aos itens especificamente 
listados aqui como parte do prêmio. Qualquer parte do grande prêmio que não for aceita pelo 
Vencedor será perdida. 
Condições gerais do prêmio: Representações visuais do prêmio podem não representar 
precisamente o prêmio entregue. O prêmio é intransferível e não atribuível e não será permitida 
nenhuma substituição, troca ou equivalente em dinheiro, exceto se for de acordo com os 
critérios exclusivos do Patrocinador.  Se o Vencedor em potencial for considerado como 
inelegível, não estiver em conformidade com as Regras oficiais, recusar o prêmio ou não 
receber o prêmio adequadamente, segundo os critérios exclusivos do Patrocinador o vencedor 
em potencial pode perder o prêmio e uma Seleção do vencedor alternativo pode ser executada. 
Segundo critérios exclusivos do Patrocinador, prêmios não reclamados não serão entregues. 
Não será entregue nenhum prêmio além do que foi estabelecido nas Regras oficiais.  
 
8. COMO RESGATAR O PRÊMIO: Dentro	  de	  três	  dias	  (3)	  do	  encerramento	  do	  Concurso,	  
será	   enviado	   um	  e-‐mail	   ao	   vencedor	   potencial	   com	  maiores	   instruções	   sobre	   como	   retirar	   o	  
prêmio. O vencedor é considerado um vencedor potencial quando sua elegibilidade e 
conformidade com as Regras oficiais aguardam verificação, conforme determinado pelo 
Patrocinador e segundo critérios exclusivos. 
Os participantes devem verificar seus e-mails: Cada Participante é responsável pela 
verificação do recebimento do e-mail de notificação de vencedor, enviado pelo Patrocinador. 
As responsabilidades do vencedor: O vencedor potencial será notificado por e-mail (ou outro 
método de acordo com os critérios exclusivos do Patrocinador) e será solicitado a preencher e 
devolver (conforme orientado) em um período de tempo especificado ("Prazo") uma Declaração 
de Elegibilidade (incluindo, se aplicável, uma Autorização para publicidade) e demais 
documentos solicitados de acordo com os critérios do Patrocinador. Adicionalmente, o 
Acompanhante será solicitado a preencher e devolver uma Autorização de Acompanhante de 
Viagem ("Autorização") incluindo, se aplicável, uma Autorização para publicidade.  A 
autorização terá o mesmo Prazo do Prazo dos documentos do Vencedor e deve ser devolvida 
(conforme orientado) em conjunto com os documentos do Vencedor no mesmo 
pacote/transmissão. Se qualquer um dos documentos solicitados, acima mencionados, do 
Vencedor/Acompanhante não forem recebidos pelo Patrocinador até o Prazo ou se uma 
notificação de não entregue for recebida ou se o vencedor potencial não responder à 
notificação de vencedor dentro de dois (2) dias a contar da primeira tentativa ou não entregar 
alguma das autorizações/formulários considerados necessários pelo Patrocinador ou se um 
vencedor potencial não puder viajar durante o período especificado, o vencedor potencial pode 
ser desclassificado e segundo os critérios exclusivos do Patrocinador, um vencedor potencial 
alternativo poderá ser selecionado por meio da Seleção do vencedor alternativo.  O 
Patrocinador não é responsável por nenhuma mudança no endereço de e-mail, endereço 
residencial e/ou número de telefone dos participantes.   
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9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE As entidades do Concurso e suas respectivas 
afiliadas, subsidiárias, representantes, consultores, contratados, assessor jurídico, publicitário, 
relações públicas, agências de publicidade, processamento e marketing, gestores de site, 
webmasters e seus respectivos escritórios, diretores, funcionários, representantes, 
colaboradores e agentes são mencionado coletivamente como partes liberadas ("Partes 
liberadas"). 
Ao participar deste Concurso, o Participante concorda que: 
a) As Partes liberadas não são responsáveis pelas formas de comunicações perdidas, 
atrasadas, incompletas, roubadas, desviadas, portes pagos ou comunicações que não 
puderam ser entregues, notificações por e-mail ou correio postal; ou por qualquer mau 
funcionamento, falhas, conexões ou disponibilidade de computadores, telefones, satélites, 
cabos, redes, hardware ou software eletrônico ou de internet; ou transmissões distorcidas, 
corrompidas ou confusas, acessibilidade, disponibilidade ou congestionamento do tráfego do 
provedor/internet/página/Usenet; ou qualquer erro técnico, mecânico, impresso ou tipográfico; 
ou intervenção humana não autorizada; ou a obtenção incorreta ou imprecisa das informações 
inseridas; ou falha na obtenção ou perda de qualquer informação.  
b) As Partes liberadas não são responsáveis por qualquer informação incorreta ou 
imprecisa, seja resultante de usuários da Página, adulteração ou por qualquer outro 
equipamento ou programação associados ou utilizados no Concurso e não assumem 
responsabilidade por qualquer erro, omissão, interrupção, exclusão, defeito ou atraso na 
condução ou transmissão, falhas da linha de comunicação, erro técnico, roubo ou destruição ou 
acesso não autorizado a Página ou qualquer site relacionado ao Concurso.  
c) As Partes liberadas não são responsáveis por qualquer lesão ou dano, seja pessoal ou 
de propriedade, ocasionado aos participantes ou qualquer computador pessoal em decorrência 
da participação no Concurso e/ou aceitação do prêmio.  
d) As Partes liberadas não serão responsáveis por informações inseridas por um 
computador, programa, mecanismo ou dispositivo automatizado, por qualquer informação que 
viole o limite estabelecido ou por informações antigas, perdidas, deslocadas, mal direcionadas, 
adulteradas, incompletas, excluídas, danificadas, confusas ou de qualquer outro modo que não 
esteja em conformidade com as Regras oficiais e todas essas informações podem ser 
desqualificadas segundo os critérios exclusivos do Patrocinador.  
Correções: Se por qualquer razão, for confirmado que uma informação foi erroneamente 
excluída, perdida ou destruída de algum modo, corrompida ou por qualquer outra razão não 
aceita como informação no Concurso, o único recurso do Participante é se inscrever 
novamente no Concurso (Caso as inscrições para o Concurso tenham sido encerradas, o 
Participante não terá outra solução a não ser a possibilidade de participar de concursos futuros 
do Patrocinador, com o entendimento que não há garantias da realização de um concurso 
futuro).  
Eventos imprevistos: Se por qualquer razão, o Concurso não tiver condições de ser realizado 
conforme o planejado, o Patrocinador se reserva no direito, segundo critérios exclusivos, de 
cancelar, rescindir, modificar ou suspender o Concurso e/ou prosseguir com o Concurso, 
incluindo a seleção de vencedores de modo que julgue ser justo e razoável.  
Leis e regulamentações: O concurso é sujeito a todas as leis e regulamentações federais, 
estaduais e locais.   
Ao participar do Concurso o participante concorda:  
a) em cumprir as Regras oficiais e todas as leis aplicáveis e decisões do Patrocinador que 
serão conclusivas e irrevogáveis;  
b) em renunciar quaisquer direitos em reivindicar ambiguidade em relação às regras oficiais;   
c) em renunciar todos os direitos em reivindicar, agir ou abrir processo contra qualquer uma 
das Partes liberadas em relação ao Concurso; e  
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d) e concordar irrevogável e permanentemente em autorizar, defender, indenizar e manter 
isento cada uma das Partes liberadas de quaisquer reivindicações, processos, julgamentos, 
recursos, demandas, multas, penalidades, responsabilidades, custos e despesas (incluindo, 
mas sem limitação, honorários de advogados externos) que possam surgir em relação a:  
(i) O Concurso, incluindo, mas não limitada às atividades ou elementos relacionados ao 
Concurso e ao Vídeo do Participante (e conteúdo relacionado) e participação ou inabilidade em 
participar do Concurso;  
(ii) A violação da privacidade terceiros, direitos pessoais, públicos ou de propriedade;  
(iii) Erros tipográficos ou de impressão nas Regras oficiais ou em qualquer material do 
Concurso;  
(iv) Aceitação, comparecimento, recibo, viagens relacionadas, participação, entrega, posse, 
defeito, uso, não utilização, mau uso, inabilidade de uso, perda, danos, destruição, negligência 
ou má conduta intencional em relação ao uso do prêmio (ou qualquer componente 
relacionado);  
(v) qualquer alteração no prêmio (ou qualquer componente relacionado) devido à 
indisponibilidade ou razões fora do controle das Partes liberadas, incluindo mas não limitada a 
casos fortuitos, regulamentações, pedidos ou solicitações feitas por qualquer entidade 
governamental ou para-governamental (sendo tais ações, regulamentações, pedidos ou 
solicitações válidas ou não), falha de equipamento, ameaça ou atos terroristas reais, terremoto, 
guerra, incêndio, inundação, explosão, condições climáticas severamente incomuns, furação, 
embargo, disputas trabalhistas ou greves (legal ou ilegal), escassez de trabalho ou material, 
interrupção de transporte de qualquer tipo, operação tartaruga, perturbação civil, insurreições, 
motins ou qualquer outra causa fora do controle das Partes liberada ou de outro modo 
permitido nas Regras oficiais;  
(vi) Quaisquer interrupções ou adiamentos, cancelamentos ou modificações no Concurso;  
(vii) Erro humano;  
(viii) Transcrição incorreta ou imprecisa, recebimento ou transmissão de qualquer parte das 
informações (incluindo, sem limitação, as informações de registro ou qualquer parte 
relacionada);  
(ix) Qualquer dificuldade ou indisponibilidade técnica da Página ou rede de telefone, 
sistema do computador, sistema on-line do computador, dispositivo móvel, mecanismo de hora 
e/ou data do computador, equipamento do computador, software, provedor de serviço de 
internet ou serviço de e-mail utilizado por qualquer uma das Partes liberadas ou pelo 
Participante;  
(x) Interrupção ou inabilidade em acessar o Concurso, a Página ou qualquer outro site 
relacionado ao Concurso ou qualquer serviço on-line devido a problemas de compatibilidade de 
hardware ou software.  
(xi) Qualquer dano ao equipamento do Participante (ou terceiros) utilizado para acessar o 
Concurso e/ou seus conteúdos relacionados a qualquer parte do Concurso;  
(xii) Qualquer transmissão de dados perdida/atrasada, omissões, interrupções, defeitos e/ou 
qualquer outro erro ou mau funcionamento;  
(xiii) Qualquer informação atrasada, perdida, roubada, cortada, mau direcionada, atrasada, 
confundida, corrompida, destruída, incompleta, não entrega ou danificada;   
(xiv) Qualquer ato incorreto, negligente ou não autorização ou omissão em relação às Partes 
liberadas;  
(xv) Prêmio perdido, roubado, mau direcionado, danificado ou destruído (ou qualquer 
elemento relacionado) e/ou  
(xvi) A negligência ou má conduta proposital do Participante.   
Garantia: Sem limitação o supracitado, tudo em relação a este Concurso, incluindo a Página e 
o prêmio do Concurso e/ou qualquer componente do prêmio são fornecidos "como são" sem 
garantias de nenhuma natureza, seja expressa ou implícita incluindo, mas não limitada a 
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garantias implícitas de comercialização, adequação para um propósito particular ou não 
violação. 
 
10. DISPUTAS: Exceto quando proibido, o Participante concorda que a) quaisquer 
disputas, reivindicações e recursos originados ou relacionados a este Concurso ou a qualquer 
prêmio entregue, devem ser solucionadas individualmente, sem recorrer a qualquer forma de 
ação judicial; b) quaisquer reivindicações, julgamentos e prêmios devem ser limitados a gastos 
incorridos, incluindo os custos associados a participação no Concurso, mas em nenhuma 
circunstância relacionados a honorários de advogados; e sob nenhuma circunstância será 
permitido que o participante obtenha premiações e aqui o participante renuncia a todos os 
direitos de reivindicar danos indiretos, punitivos, acidentais e resultantes, além dos gastos 
incorridos e quaisquer direitos de ter danos multiplicados ou aumentados de outra forma.  O 
Participante concorda que o estatuto de limitações para apresentar tais reivindicações, deve 
ser no período de (1) ano a partir do período da ação incorrida ou a causa da ação será 
permanentemente vedada. 
 
11. POLITICA DE PRIVACIDADE: Qualquer informação pessoalmente identificável, 
coletada durante a participação no Concurso, será coletada pelo Patrocinador ou seus 
representantes e utilizada pelo Patrocinador, suas afiliadas, representantes, agentes ou 
representantes de marketing para fins administrativos e cumprimento do Concurso conforme 
descrito nas Regras oficiais e de acordo com a Política de Privacidade conforme estabelecido 
em http://www.enthusiastnetwork.com/privacy/. 
 
12. DIREITOS DE PUBLICIDADE: Ao participar do Concurso e/ou aceitar o prêmio, cada 
Participante concorda em ceder às Partes liberadas e/ou seus respectivos representantes o 
direito permanente de utilizar seu nome, informação biográfica, fotos e/ou vídeos semelhantes 
e declarações/blogs (e se declarado vencedor, o endereço do vencedor) para marca de 
concursos, fins comerciais, publicitários e promocionais, a qualquer momento, em todas as 
mídias conhecidas ou futuramente descobertas, incluindo mas limitado a televisão, divulgação 
internacional, internet de alcance mundial, sem aviso, revisão ou aprovação e sem 
compensação adicional, exceto onde proibido por lei.   
 
13. RENÚNCIA DE REIVINDICAÇÕES DO VENCEDOR  Ao aceitar o prêmio do Concurso, 
o vencedor concorda em voluntariamente renunciar e liberar todas as reivindicações, danos, 
perdas, gastos, soluções, demandas, débitos, obrigações, causas de ação e/ou reivindicações 
de reparo (coletivamente "Reivindicações") que o vencedor possa vir a ter contra as Partes 
liberadas e concorda em isentar e indenizar as Partes liberadas de qualquer reivindicação 
resultante ou relacionada ao Concurso e/ou prêmio do Concurso, incluindo mas não limitado a 
reivindicações por lesões corporais, danos pessoais, desgaste emocional, danos de 
propriedade, morte e/ou desmembramento (coletivamente "Danos") causados ao vencedor ou 
terceiros. Adicionalmente, ao aceitar o prêmio, o vencedor concorda em se responsabilizar em 
pesquisar os detalhes sobre o preço, incluindo qualquer perigo inerente ao prêmio e 
consequentemente concorda em aceitar a responsabilidade por qualquer perigo e qualquer 
dano resultante.  
 
14. GERAL: Qualquer tentativa de participação neste Concurso, contrária ao método aqui 
descrito, será anulada. Se for descoberto ou houver suspeita, segundos os critérios exclusivos 
do Patrocinador, que um Participante tentou se registrar mais de uma vez utilizando múltiplo 
endereços de e-mail, múltiplas identidades, múltiplas contas, servidores de proxy ou métodos 
similares, todos os registros do Participante serão declarados nulos e o Participante não será 
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apto a ganhar o prêmio. Adicionalmente, caso seja descoberto qualquer tentativa do 
Participante em receber informações adicionais, violando as limitações estabelecidas, o 
Participante pode ser desclassificado do Concurso, segundo critérios exclusivos do 
Patrocinador. Em caso de uma disputa em relação a identidade do vencedor, o vencedor 
declarado será a pessoa que aparece no Vídeo (sujeito à conformidade com os requisitos e 
restrições aqui descritos). O Patrocinador se reserva no direito de desclassificar a participação 
de qualquer indivíduo que, segundo seus critérios exclusivos, estiver manipulando a condução 
do Concurso, violando as Regras oficiais ou agindo de modo antiesportivo ou com a intenção 
de conturbar a condução normal do concurso. O uso de qualquer método robótico, automático, 
macro, programado ou terceirizado de participar de qualquer forma do Concurso pode anular 
qualquer tentativa de participação efetuada por tais métodos e por consequência a 
desclassificação do indivíduo. ATENÇÃO E AVISO: QUALQUER TENTATIVA DELIBERADA 
DE DANIFICAR QUALQUER SITE, PÁGINA OU PREJUDICAR A CONDUÇÃO LEGÍTIMA 
DESTE CONCURSO É UMA VIOLAÇÃO DAS LEIS CRIMINAIS E CIVIS. EM CASO DE TAL 
TENTATIVA SER FEITA, OS PATROCINADORES SE RESERVAM NO DIREITO DE 
BUSCAR A REPARAÇÃO DE DANOS OU DEMAIS MEDIDAS CONTRA QUALQUER 
PESSOA QUE TENHA SIDO RESPONSÁVEL PELA TENTATIVA, DENTRO DOS LIMITES 
PERMITIDOS POR LEI. Todas as informações, vídeos e/ou materiais enviados tornam-se 
propriedade do Patrocinador e não serão devolvidos. Em caso de qualquer conflito em relação 
aos detalhes do Concurso incluídos nestas Regras Oficiais com os detalhes do Concurso 
presentes em quaisquer materiais/notificações promocionais do Concurso, prevalecerá os 
detalhes do Concurso conforme estabelecidos nestas Regras oficiais.  

15. LISTA DOS VENCEDORES: Para obter informações sobre o vencedor, os indivíduos
interessados devem colocar um envelope comercial auto endereçado e selado em um envelope 
e enviar para: The Dew Tour AM Search Video Contest – Winner’s List Request, c/o Grind 
Media, LLC, 831 South Douglas Street, El Segundo, CA 90245, Attn: Legal. As solicitações 
para a lista de vencedores serão aceitas somente após 1 de agosto de 2016 e devem ser 
recebidas até 30 de setembro de 2016. 

Marcas registradas: O Facebook e o logo do Facebook são marcas registradas do Facebook, 
Inc. O Instagram e o logo do Instagram são marcas registradas do Instagram, Inc. O Twitter e o 
logo do Twitter são marcas registradas do Twitter, Inc. O YouTube e o Google+ e seus 
respectivos logos são marcas registradas da Google, Inc. 
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DEW TOUR AM SEARCH 	  VIDEO CONTEST
OFFICIAL RULES

THIS CONTEST IS INTERNATIONALLY HELD BY PEPSICO INC. THIS 
TRANSLATION TO PORTUGUESE IS A COURTESY OFFERED TO NON-ENGLISH 

SPEAKERS. IN ANY CASE OF DIVERGENT INTERPRETATION BETWEEN THE 
ENGLISH VERSION AND THE TRANSLATED ONE, THE VERSION IN ENGLISH 

WILL PREVAIL”.

NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR CLAIM A PRIZE. A PURCHASE OR 
PAYMENT WILL NOT INCREASE AN ENTRANT’S CHANCES OF WINNING.  

OPEN ONLY TO LEGAL RESIDENTS OF THE 50 UNITED STATES AND THE DISTRICT OF 
COLUMBIA WHO ARE AT LEAST 18 YEARS OLD AT THE TIME OF ENTRY. 

The DEW TOUR AM SEARCH Video Contest (“Contest”) is sponsored by Grind Media, LLC 
(owner and publisher of TransWorld SKATEboarding) of 831 South Douglas Street, El Segundo, 
CA 90245 (“Sponsor”).  

1. CONTEST PERIOD: The Contest begins on June 1, 2016 at 12:01 A.M. (Brasília Time)
and ends on July 31, 2016 at 11:59 P.M. ET. The Sponsor’s computer will be the official clock of 
the Contest. 

2. UPLOAD, PUBLIC VOTING, AND JUDGING DATES: In the below table, all the start
dates, start at 12:01 A.M. ET, and all the end dates, end at 11:59 P.M. ET. 

ROUND DESCRIPTION START DATE  END DATE 
#1 a) Entrant video upload dates

(“Upload Dates”): 

b) Judging dates for Contest judges
to judge all eligible videos (to 
determine top 5 videos): 

a) June 1, 2016

b) July 1, 2016

a) June 30, 2016

b) July 8, 2016

#2 a) Public voting of the top 5 videos:

b) Judging dates for Contest Judges
to judge between the top 5 videos: 

a) July 11, 2016

b) July 11, 2016

a) July 24,2016

b) July 24, 2016

#3 a) Public voting of the top 2 videos:

b) Judging dates for Contest Judges
to judge between the top 2 videos: 

a) July 25, 2016

b) July 25, 2016

a) July 31,2016

b) July 31, 2016

3. ELIGIBILITY: This Contest is offered only to legal residents of the twenty six  (26) states
of Brazil who are at least eighteen (18) years old at the time of entry, are amateur 
skateboarders (defined as having no pro model products sponsors and having made no money 
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from skateboarding), and possess their own valid and unexpired Brazilian passport that permits 
travel between Brazil and the Netherlands and that expires after February 28, 2017.  
 
The Sponsor, Pepsi-Cola Advertising and Marketing, Inc. and Fuse, LLC and their respective 
parent companies, subsidiaries and affiliates, distributors, dealerships and other 
companies/consultants involved in the implementation and execution of the Contest are 
collectively referred to herein as the Contest entities (“Contest Entities”). Employees of the 
Contest Entities and each of their respective immediate family members (i.e., spouse, parent, 
child, sibling and the “steps” of each) and persons living in the same household of each are not 
eligible to participate in the Contest. Contest is void where prohibited or restricted by law. By 
participating in this Contest, an individual who meets the eligibility requirements and enters the 
Contest (individually “Entrant” and collectively “Entrants”) agrees to be bound by these official 
rules (“Official Rules”) and agrees that the decisions of the Contest Entities and their respective 
agents shall be final and binding in all matters pertaining to the Contest.  
 
4. HOW TO ENTER THE CONTEST: During the Contest Upload Dates, go to 
dewtour.com/selects (“Page) and follow the on-screen instructions and provide all of the 
requested information on the entry form, which includes (but is not limited to): your first and last 
name, email address, mailing address and date of birth. Entrants must then provide their 
YouTube video link (must be a registered YouTube user) where their Contest video is located. 
Sponsor may also ask optional questions; completion of these questions is not required to enter 
the Contest.  
Contest Video: Your Contest video (“Video”) must NOT be more than 2 minutes long (Videos 
longer than 2 minutes will be disqualified). Your Video must showcase your best skateboarding 
tricks. IMPORTANT: Please do not attempt a trick that is above your ability level. 
Video restrictions: Your Video must comply with all of the following or may be disqualified at 
Sponsor’s sole discretion: 
Maximum length: 2 minutes; 
May include the raw audio collected during filming but must not have any additional audio; 
Multiple angles may be shown in the Video, but each trick must be shown in its entirety from 
takeoff to landing in one angle;  
Any clips used to produce the Video must have been shot in the last two years; and 
Video must: be truthful, contain all original content (nothing copied from others), be self 
produced, be unpublished, have not been used in another competition, be in compliance with all 
applicable laws, rules and regulations, not infringe 3rd party rights, and not infringe any 
copyright or trademark. 
Entry Limit: Limit one (1) entry per person. Entrants attempting to use multiple accounts or 
identities may be disqualified, at Sponsor’s sole discretion. Entries received from any individual 
in excess of the stated limitation will be void. 
Social Media: By participating in the Contest, Entrant understands that the Contest is in no way 
sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook, Instagram, Twitter, 
Google+ (or any other social media site) and that the Entrant is providing his or her information 
to Sponsor and its designees only. Further, Entrant specifically agrees to release Facebook, 
Instagram, Twitter and Google+ from any and all liability associated with this Contest. 
 
5. ADDITIONAL VIDEO DETAILS:  
Video ownership: Entrant must own all Video content. Any person who appears in the Video, is 
identified in the Video, or helped produce the Video must grant ownership rights to the Entrant. 
The Entrant must have a signed/dated written statement from any such person acknowledging 
the transfer of any ownership rights they may have in the Video to the Entrant. 
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Video rights: Entrant agrees that by submitting the Video (and related content) in the Contest, 
the Entrant thereby grants the Released Parties (defined below) the non-exclusive, royalty-free, 
and irrevocable rights to use, post, reproduce, copy, publish, display, distribute, perform, 
translate, adapt, modify, and otherwise exploit the Video (and related content) and to 
incorporate the Video (and related content) in other works in any and all markets and media 
worldwide in perpetuity and without any payment to Entrant and without any rights of attribution 
and integrity. Entrant warrants that they have the sole and exclusive right to grant such rights to 
the Released Parties (defined below) and that the Released Parties’ (defined below) 
reproduction, publishing, displaying, and/or other use of the Video (and related content) will not 
infringe on any rights of third parties, including without limitation, copyright, trademark, privacy, 
or publicity, or create claims for defamation, false light, idea misappropriation, intentional or 
negligent infliction of emotional distress, or breach of contract and Entrant agrees to indemnify 
and hold harmless the Released Parties (defined below) from any claims to the contrary. In 
addition, by entering and/or accepting a Contest prize, an Entrant/Contest winner or potential 
winner also waives all moral rights to the Video and related content. 
Inappropriate Videos: Any Video which Sponsor, in its sole discretion, deems to be 
inappropriate for publication will be disqualified. Videos containing the following types of content 
will be declared Inappropriate and disqualified:  
a) Videos shall NOT contain (or promote) swear words, violence, nudity, pornography, sexually 
explicit/suggestive material, illegal/dangerous/unsafe activities, any form of hate, 
obscene/offensive material, endorsements of alcohol/illegal drugs/tobacco, or 
firearms/weapons, or a particular political agenda;  
b) Videos shall NOT defame, misrepresent or disparage the Released Parties (defined below), 
or their respective products, or any other company/product/group or person, or be derogatory of 
any person/group; and 
c) Videos shall NOT contain any personal identification, such as license plate numbers, 
personal names, e-mail addresses or street addresses of any person (living or dead). 
 
6. PUBLIC VOTING AND JUDGING BY THE CONTEST JUDGES: Please see table in 
section 2 above for all Contest video upload dates, public voting dates and judging dates. 
Public Voting:  Public voting is only possible in round 2 and round 3 (see public voting dates in 
the table in section 2 above). Public voting is limited to one (1) vote for only one (1) Video per 
person, per day ET during the public voting dates. The public vote score is the tally of the total 
eligible public votes a Video accumulates during the applicable public voting dates. 
Video Selection Table: Only the winner of round #3 wins a prize in the Contest. The Contest 
consists of three (3) rounds as detailed in the below table (and in the table in section 2 above). 
For each round, the Video selections for the next following round are determined as follows:  

ROUND FOR EACH ROUND, THE FOLLOWING 
 ENTITIES WILL DETERMINE WHICH 
VIDEOS ENTER THE NEXT ROUND, 

AND WHICH IS THE FINAL PRIZE 
WINNER: 

NUMBER OF  
VIDEOS 

SELECTED  
(at end of each 

round) 

% CONTRIBUTION 
BY EACH 

JUDGING/VOTING 
ENTITY (towards Video 
selection at the end of 

each round) 
#1 a) Judging by at least two editors from 

TransWorldSKATEboarding.com. 
Top five (5) 

Videos 
 

a) 100% 
#2 a) Public voting count. 

	  
b) Judging by at least two editors from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top 
two  
(2) 

Videos 

a) 45% 
	  

b) 55% 
 

#3 a) Public voting count. 
 

One  
(1)  

a) 45% 
 



	  

4  
Law 296847-1 

b) Judging by at least two editors from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Contest  
Winner 

b) 55% 
 

 
Judging Criteria:  The above table lists the Contest judges (“Judges”). The above table also 
lists the contribution % that the Judges score contributes in each Video selection process from 
rounds 1-3. In each round, the Judges will assign each Video a rating from 1-10 (10 being best) 
and will use the following judging criteria (in equal measure) to reach the said rating: a) 
Compliance with the Video parameters as described in these Official Rules; b) Technical merits 
of tricks performed; c) Quality of Video editing, and; d) How well each trick was landed.  
Ties: If there are any ties after tallying the Judges rating and any applicable public voting tally 
(collectively “Cumulative Score”), such ties will be broken by tallying the Judges rating (in equal 
measure) for the following two criteria: Technical merits of tricks performed and quality of Video 
editing. 
Alternate Winner Selection: If for any reason a Contest prize cannot be awarded to a winner 
as described herein, the Contest prize will be awarded to the entrant with the next highest 
Cumulative Score (“Alternate Winner Selection”). 
 
7. PRIZES, AND APPROXIMATE RETAIL VALUE: One (1) grand prize will be awarded in 
the Contest. The grand prize is: A trip for two people (the Contest winner (“Winner”) and a 
guest) to travel to Amsterdam, Netherlands from August 24, 2016 to August 29, 2016 to 
compete in the Dew Tour Amateur contest on August 28, 2016. The Winner’s guest (“Guest”) 
must be eighteen (18) years or older when the below mentioned Release (defined below) is 
executed. The grand prize consists of:  a) Coach class return airfare for the Winner and Guest 
to fly to and from Amsterdam Schiphol Airport, Netherlands from a major gateway airport closest 
to the Winner’s residence in the 26 Brazilian states (Winner and Guest must fly together); and b) 
4-nights lodging (double occupancy). All grand prize details (including, but not limited to flights, 
seats, hotel, and room) will be designated solely by Sponsor, and may be changed at any time 
based on Sponsor’s sole discretion. The prize trip must be taken on above-mentioned dates or 
Winner may forfeit any right to the prize and the prize may be awarded to an alternate winner 
via Alternate Winner Selection. The total approximate retail value ("ARV") of the grand prize is 
$6,000.00 (actual value may vary depending upon location of a Winner and fares/rates when 
booked).  
Not included in Prize: The prize does NOT include any of the following: baggage fees, ground 
transportation, meals/food, in-flight beverages, entertainment, room service, wifi charges, phone 
charges, gratuities, incidentals and personal expenses.  Any expenses/costs associated with a 
prize, its acceptance, use or enjoyment that are not listed herein as included with a prize are the 
Winner’s responsibility and will not be provided. A Contest prize is limited to only include those 
items specifically listed herein as being a part of a prize. Any portion of the grand prize not 
accepted by the winner will be forfeited. 
General prize conditions: Visual prize graphics may not accurately represent an awarded 
prize. Prize is non-transferable and non-assignable, and no substitution, exchange or cash 
equivalent will be allowed, except by Sponsor at Sponsor’s sole discretion. If a potential winner 
is found to be ineligible, is not in compliance with these Official Rules, declines to accept a prize 
or does not properly redeem a prize, the said potential winner may, at Sponsor’s sole discretion, 
forfeit the applicable prize and an Alternate Winner Selection may be performed. At Sponsor’s 
discretion, unclaimed prizes may not be awarded. No more than the stated number of prizes in 
these Official Rules will be awarded.  
 
8. HOW TO CLAIM A PRIZE: Within about three (3) days of the close of the Contest a 
potential winner will be sent an email notification with further instructions on how to claim his/her 
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prize. A winner is deemed to be a potential winner pending verification of his or her eligibility 
and compliance with these Official Rules as determined by Sponsor, at Sponsor’s sole 
discretion. 
Entrants must check their emails: Each Entrant is responsible for monitoring his or her email 
account to check for any email winner notification from the Sponsor. 
Winner responsibilities: Potential winner will be notified by email (or other method at 
Sponsor’s discretion) and will be required to execute and return (as directed) within a stated 
amount of time (“Deadline”) an Affidavit of Eligibility (including where lawful a Publicity Release), 
and other documents as required at the discretion of the Sponsor. In addition, the Guest will be 
required to execute and return a Travel Companion Release (“Release”) including where lawful 
a Publicity Release. The Release will have the same Deadline as the Deadline for the Winner’s 
own documents and must be returned (as directed) with the Winner’s own executed winner 
documents in the same package/transmission. If any of the above-mentioned documents 
required of the Winner/Guest are not received by the Sponsor by the Deadline, or if any 
notification is returned as non-deliverable, or if a potential winner does not reply to the winner 
notification within two (2) days after first attempt, or does not return any such other 
releases/forms as deemed necessary by Sponsor or if a potential winner is unable to travel 
during the time period specified, the potential winner may be disqualified and at Sponsor's 
discretion, an alternative potential winner may be selected via Alternate Winner Selection.  
Sponsor is not responsible for any change of email address, mailing address and/or telephone 
number of Entrants.   
 
9. LIMITATION OF LIABILITY: The Contest Entities and their respective affiliates, 
subsidiaries, representatives, consultants, contractors, legal counsel, advertising, public 
relations, promotional, fulfillment and marketing agencies, website providers, Web masters and 
their respective officers, directors, employees, representatives, designees and agents are 
collectively referred to herein as the released parties (“Released Parties”). 
By participating in this Contest, Entrants agree that: 
a) The Released Parties are not responsible for lost, late, incomplete, stolen, misdirected, 
postage due, or undeliverable communications, email notifications or postal mail; or for any 
computer, telephone, satellite, cable, network, electronic or Internet hardware or software 
malfunctions, failures, connections or availability; or garbled, corrupt or jumbled transmissions, 
service provider/Internet/Page/Usenet accessibility, availability or traffic congestion; or any 
technical, mechanical, printing, or typographical or other error; or unauthorized human 
intervention; or the incorrect or inaccurate capture of entry information; or the failure to capture, 
or loss of, any such information.  
b) The Released Parties are not responsible for any incorrect or inaccurate information, 
whether caused by any Page users, tampering, hacking or by any of the equipment or 
programming associated with or utilized in the Contest and assume no responsibility for any 
error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, 
communications line failure, technical error, theft or destruction or unauthorized access to the 
Page or any Contest-related website(s).  
c) The Released Parties are not responsible for any injury or damage, whether personal or 
property, to participants or to any person’s computer related to or resulting from participating in 
the Contest and/or accepting a prize.  
d) The Released Parties shall not be responsible or liable for entries that are entered by 
any automated computer, program, mechanism or device, for any entries in excess of the stated 
limit or for entries that are late, forged, lost, misplaced, misdirected, tampered with, incomplete, 
deleted, damaged, garbled or otherwise not in compliance with the Official Rules, and all such 
entries may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified.  
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Remedies: If, for any reason, an entry is confirmed to have been erroneously deleted, lost or 
otherwise destroyed, corrupted or for any other reason not accepted as an entry in the Contest, 
the Entrant’s sole remedy is to enter the Contest again (if the Contest has closed, then the said 
Entrant shall have no other remedy apart from the possibility of entering a future contest of the 
Sponsor, with the understanding that there is no guarantee of any such future contest).  
Unforeseen Events: If, for any reason, the Contest is not capable of running as planned, 
Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to cancel, terminate, modify or suspend the 
Contest and/or proceed with the Contest, including the selection of winners in a manner that it 
deems fair and reasonable.  
Laws and Regulations: Contest is subject to all federal, state, and local laws and regulations.   
By entering the Contest, each Entrant agrees:  
a) to be bound by these Official Rules and by all applicable laws and by the decisions of 
Sponsor which shall be binding and final;  
b) to waive any rights to claim ambiguity with respect to these Official Rules;  
c) to waive all of his or her rights to bring any claim, action or proceeding against any of the 
Released Parties in connection with the Contest; and  
d) to forever and irrevocably agree to release, defend, indemnify and hold harmless each of the 
Released Parties from any and all claims, lawsuits, judgments, causes of action, proceedings, 
demands, fines, penalties, liability, costs and expenses (including, without limitation, reasonable 
outside attorneys’ fees) that may arise in connection with:  
(i) the Contest, including but not limited to any Contest-related activity or element thereof, 
and the Entrant’s Video (and related content), and participation or inability to participate in the 
Contest;  
(ii) the violation of any third-party privacy, personal, publicity or proprietary rights;  
(iii) typographical or printing errors in these Official Rules or any Contest materials;  
(iv) acceptance, attendance at, receipt, travel related to, participation in, delivery of, 
possession, defects in, use, nonuse, misuse, inability to use, loss, damage, destruction, 
negligence or willful misconduct in connection with the use of a prize (or any component 
thereof);  
(v) any change in the prizing (or any components thereof) due to unavailability or due to 
reasons beyond the Released Parties control, including but not limited to by reason of any acts 
of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-
governmental entity (whether or not such action(s), regulation(s), order(s) or request(s) prove(s) 
to be invalid), equipment failure, threatened or actual terrorist acts, earthquake, war, fire, flood, 
explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal 
or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, 
civil disturbance, insurrection, riot or any other cause beyond any of the Released Parties’ 
control, or as otherwise permitted in these Official Rules;  
(vi) any interruptions in or postponement, cancellation or modification of the Contest;  
(vii) human error;  
(viii) incorrect or inaccurate transcription, receipt or transmission of any part of any entry 
(including, without limitation, the registration information or any parts thereof);  
(ix) any technical malfunctions or unavailability of the Page or any telephone network, 
computer system, computer online system, mobile device, computer timing and/or dating 
mechanism, computer equipment, software, or Internet service provider, or mail service utilized 
by any of the Released Parties or by an Entrant;  
(x) interruption or inability to access the Contest, the Page or any other Contest-related 
websites or any online service via the Internet due to hardware or software compatibility 
problems;  
(xi) any damage to Entrant’s (or any third person’s) equipment used to access the Contest 
and/or its contents related to or resulting from any part of the Contest;  
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(xii) any lost/delayed data transmissions, omissions, interruptions, defects, and/or any other 
errors or malfunctions;  
(xiii) any late, lost, stolen, mutilated, misdirected, delayed, garbled, corrupted, destroyed, 
incomplete, undeliverable or damaged entries;  
(xiv) any wrongful, negligent, or unauthorized act or omission on the part of any of the 
Released Parties;  
(xv) lost, late, stolen, misdirected, damaged or destroyed prizing (or any element thereof); 
and/or  
(xvi) the negligence or willful misconduct by Entrant.   
Warranty: Without limiting the foregoing, everything regarding this Contest, including the Page 
and a Contest prize and/or any and all prize component(s), are provided “as is” without warranty 
of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. 
 
10. DISPUTES: Except where prohibited, Entrant agrees that: a) any and all disputes, 
claims and causes of action arising out of or connected with this Contest or any prize awarded 
shall be resolved individually, without resort to any form of class action; b) any and all claims, 
judgments and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs incurred, including costs 
associated with entering this Contest, but in no event attorneys’ fees; and c) under no 
circumstances will entrant be permitted to obtain awards for, and entrant hereby waives all 
rights to claim, indirect, punitive, incidental and consequential damages and any other 
damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and any and all rights to have damages 
multiplied or otherwise increased. Entrants agree that the statute of limitations for asserting any 
claims shall be a period of one (1) year from the time the cause of action accrued, or the cause 
of action shall be forever barred. 
 
11. PRIVACY POLICY: Any personally identifiable information collected during an Entrant’s 
participation in the Contest will be collected by Sponsor or its designee and used by Sponsor, its 
affiliates, designees, agents and marketers for purposes of the proper administration and 
fulfillment of the Contest as described in these Official Rules and in accordance with the Privacy 
Policy as stated at http://www.enthusiastnetwork.com/privacy/. 
 
12. PUBLICITY RIGHTS: By participating in the Contest and/or accepting a prize, each 
Entrant agrees to allow the Released Parties and/or their respective designee the perpetual 
right to use his or her name, biographical information, photos and/or likeness, Videos and 
statements/blogs (and if declared a winner, the winner’s address) for contests/sweepstakes 
trade, commercial, advertising and publicity purposes, at any time or times, in all media now 
known or hereafter discovered, including live television, worldwide, including but not limited to 
on the World Wide Web and Internet, without notice, review or approval and without additional 
compensation except where prohibited by law.  
 
13. WINNER WAIVER OF CLAIMS:  By accepting a Contest prize, a winner agrees to 
voluntarily waive, release and relinquish any and all claims, damages, losses, expenses, 
remedies, demands, debts, obligations, causes of action and/or claims for relief (collectively 
“Claims”) that a winner may have against the Released Parties and agrees to discharge, to 
indemnify and hold harmless the Released Parties from all Claims arising out of or relating to 
the Contest and/or a Contest prize, including but not limited to Claims for bodily injury, personal 
injury, emotional distress, property damage, or death and/or dismemberment (collectively 
“Damages”) occurring to a winner or others. In addition, by accepting a prize, a winner agrees to 
be responsible to research the details about a prize including any inherent dangers associated 
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with a prize and as a result agrees to accept personal responsibility for any such dangers and 
any resulting Damages.  
 
14. GENERAL: Any attempted form of participation in this Contest other than as described 
herein is void. If it is discovered or suspected at Sponsor’s sole discretion that an Entrant has 
registered or attempted to register more than once using multiple email addresses, multiple 
identities, multiple accounts, proxy servers or like methods, all of that Entrant’s entries will be 
declared null and void, and that Entrant will be ineligible to win a prize. Also, if it is discovered 
that any Entrant attempts to receive additional entries in excess of the stated limitation, that 
Entrant may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified from the Contest. In the event of a 
dispute as to the identity of a winner, the winning entry will be declared made by the person who 
appears in the Video (subject to compliance with the herein described requirements and 
restrictions). Sponsor reserves the right to disqualify any participation in the contest to any 
individual found, in its sole opinion, to be tampering with the operation of the Contest, to be 
acting in violation of these Official Rules or to be acting in an unsportsmanlike manner or with 
the intent to disrupt the normal operation of a contest. Any use of robotic, automatic, macro, 
programmed, third-party or like methods to participate in any way in the Contest may void any 
attempted participation effected by such methods and the disqualification of the individual 
utilizing the same. CAUTION AND WARNING: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE 
ANY WEBSITE, THE PAGE, OR TO UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THIS 
CONTEST IS A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. SHOULD SUCH AN 
ATTEMPT BE MADE, THE SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES OR 
OTHER REMEDIES FROM ANY SUCH PERSON(S) RESPONSIBLE FOR THE ATTEMPT TO 
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. All entries, Video and/or materials submitted 
become the property of Sponsor and will not be returned. In the event of any conflict with any 
Contest details contained in these Official Rules and Contest details contained in any Contest 
promotional materials/notifications, the details of the Contest as set forth in these Official Rules 
shall prevail.  
 
15. WINNER’S LIST: To obtain information about the winner, interested individuals should 
place a self-addressed, stamped business-sized envelope in an envelope and mail it to: The 
Dew Tour Am Search Video Contest – Winner’s List Request, c/o Grind Media, LLC, 831 South 
Douglas Street, El Segundo, CA 90245, Attn: Legal. Winner’s list requests will only be accepted 
after August 1, 2016, and must be received by September 30, 2016. 
 
Trademarks: Facebook and the Facebook Logo are registered trademarks of Facebook, Inc. 
Instagram and the Instagram Logo are registered trademarks of Instagram, Inc. Twitter and the 
Twitter Logo are registered trademarks of Twitter, Inc. YouTube and Google+ and their 
respective logos are registered trademarks of Google, Inc. 


