REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL “ARENA CORINTHIANS – OS ESCOLHIDOS”

1.Objeto e Prazo do Concurso

1.1. O concurso cultural “Arena Corinthians – Os escolhidos”, doravante chamado Concurso,
realizado pelo site oficial do Corinthians, consistirá na premiação de 10 (dez) participantes que
enviarem as melhores respostas para a pergunta “O que você faria para entrar para a história e
ser um dos 10 primeiros torcedores a estar na arquibancada da Arena Corinthians?", para o
espaço disponibilizado através de link no site, Twitter e Facebook oficiais do clube, assim como
na TV Corinthians e para os clientes do programa Fiel Torcedor.

1.2. O Concurso terá início no dia 28 de fevereiro de 2012, a partir das 13h30, horário de
Brasília, quando será disponibilizado o link para que o participante envie sua frase com prazo
final às 23h59 do dia 09 de março de 2012.

2.Mecânica do Concurso

2.1. O Concurso consiste no envio pelos participantes da resposta mais criativa para a pergunta
“O que você faria para entrar para a história e ser um dos 10 primeiros torcedores a estar na
arquibancada da Arena Corinthians?", que estará disponibilizada no site

www.corinthians.com.br (a mecânica para envio de frase aos outros canais de comunicação,
como Twitter, Facebook, Fiel Torcedor e TV Corinthians será disponibilizada no espaço do site).

2.2. Serão premiados os 10 participantes que enviarem as respostas mais criativas com as
condições citadas no item 2.1. supra. As respostas serão selecionadas por uma comissão
interna do site oficial do Corinthians, a seu exclusivo critério, segundo parâmetros
determinados pela referida Comissão.

3.Condições de Participação

3.1. Poderão participar do Concurso todos os internautas, pessoas físicas, residentes no Brasil.
As inscrições serão feitas através do site de promoções em que o participante deverá se
cadastrar no Concurso, fornecendo seu nome completo, RG, CPF, e-mail e endereço completo
para entrega do prêmio, bem como um login e senha para participação, no caso do concurso
realizado no site. Para os outros canais de comunicação (Twitter, Facebook, Fiel Torcedor e TV
Corinthians), o participante não precisará fornecer seu RG ou CPF.

3.2. Esclarece-se que é tecnicamente impossível que os participantes escolham como login
palavras, expressões ou conjuntos gráfico-denominativos que já tenham sido escolhidos
anteriormente por outros participantes e/ou assinantes, e reconhecem os participantes ser
vedada a escolha de expressões malsoantes, injuriosas, coincidentes com marcas de produtos
ou serviços de terceiros, denominações sociais, expressões publicitárias, nomes ou
pseudônimos de personalidades públicas, de pessoas famosas ou registrados por terceiros, ou
que não remetam à identidade do participante e, em geral, contrários à lei, à ordem ou às
exigências da moral e dos bons costumes comumente aceitos.

3.2.1. O participante que desobedecer ao estabelecido no item 3.2 supra será imediatamente
desclassificado do presente Concurso, bem como terá seu login bloqueado, sem qualquer
aviso prévio e a exclusivo critério do site oficial do Corinthians.

3.3. Estão proibidos de participar deste Concurso os empregados do site oficial do Corinthians,
assim como seus prestadores de serviços e todos os empregados de quaisquer empresas
direta ou indiretamente envolvidas na operação do site oficial do Corinthians.

4.Critério de Premiação

4.1. Os vencedores serão os 10 participantes que enviarem as respostas mais criativas para a
pergunta “O que você faria para entrar para a história e ser um dos 10 primeiros torcedores a
estar na arquibancada da Arena Corinthians?", através do link associado ao Concurso,
disponibilizado na página de promoções conforme estipulado pelos itens 1.1 e 2.1 supra.

A premiação se dará da seguinte forma:

Os 10 vencedores terão que cumprir a promessa diante das câmeras da TV Corinthians antes
da visita. Se cumprirem, irão conhecer as obras da Arena Corinthians, se sentar nas vigas das
arquibancadas, ganhar um macacão e um capacete da obra cada um.

4.1.1. O site oficial do Corinthians será o responsável pelo controle das frases quanto à ordem
de recebimento, de acordo com seus critérios internos e os instrumentos de tecnologia
disponíveis no site.

4.1.2. Na hipótese de os vencedores virem a ser desclassificados ou perderem o direito a
receber a premiação por quaisquer motivos, será considerada a ordem de classificação
subsequente, respeitado o disposto nos itens 2.2 e 3.1.

4.2. O resultado do Concurso com os nomes dos dois vencedores será disponibilizado na
página de promoções do site oficial do Corinthians em até 86 (oitenta e seis) horas após o
término do Concurso, sendo este notificado por e-mail e telefones para recebimento do
prêmio.

4.3. O Concurso consiste na premiação dos participantes que, segundo critérios subjetivos de
análise do site oficial do Corinthians, enviarem as melhores frases com as condições supra
indicadas. Neste sentido, e sob absoluta discricionariedade do site oficial do Corinthians, serão
consideradas a originalidade e criatividade das frases enviadas.

4.3.1. A escolha competirá a uma comissão julgadora formada por empregados e/ou
contratados do site oficial do Corinthians, a seu exclusivo critério, não cabendo qualquer
recurso de decisão.

4.3.2. No caso em que diferentes participantes enviem a mesma frase, e tal frase seja
escolhida pela Comissão julgadora, fica certo que se considerará para premiação a frase que
primeiro tiver sido enviada para participação no Concurso, desclassificando, assim, a(s) frase(s)
encaminhada(s) pelo(s) participante(s) seguinte(s).

4.3.3. A frase deverá ser um trabalho original. Os participantes não poderão copiar o trabalho
de terceiros para redigir a sua frase. Escritores profissionais (definidos como aqueles
indivíduos que recebem pagamento pelos seus trabalhos literários) não poderão participar do
concurso cultural. Qualquer frase que, a critério do site oficial do Corinthians, seja considerada
profana ou inapropriada, será automaticamente desclassificada.

4.3.4. Os participantes deste Concurso declaram, desde já, serem os autores das frases
enviadas, não tendo cometido plágio ou qualquer outra forma de apropriação autoral vedada
pela lei.

4.4. O prêmio é intransferível, não sendo permitida sua troca por dinheiro ou qualquer outro
produto ou serviço.

5.Disposições Finais

5.1. O Concurso tem toda a sua estrutura tecnológica baseada em sistemas de hardware e
software mantidos em ambiente reservado e seguro. Serão automaticamente desclassificados
deste Concurso os participantes que tentarem desrespeitar qualquer um dos itens deste
regulamento, ou ainda, utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter beneficio próprio ou para
terceiro.

5.1.1. Na hipótese descrita no item 5.1 acima, o beneficiário, bem como o terceiro beneficiado
serão automaticamente desclassificados do Concurso.

5.2. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes e respostas em
qualquer tipo de mídia, incluindo internet, e peças promocionais para fins de divulgação do
Concurso sem qualquer ônus adicional para o site oficial do Corinthians.

5.3. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, o site do Corinthians
não tem como garantir que o acesso aos seus sites ou Portal, inclusive as promoções nele

veiculadas, esteja livre de invasões, interrupções ou suspensões, não inteiramente sujeitas ao
seu controle, se eximindo de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos, o
mesmo ocorrendo nas hipóteses de força maior ou caso fortuito.

5.3.1. Em razão do exposto no item 5.3. acima, na hipótese de ocorrência de interrupções de
qualquer gênero no sistema, durante o período do Concurso, o site oficial do Corinthians não
ficará obrigado a prorrogar o prazo da mesma, dando-se por terminado o Concurso no prazo
estipulado no item 1.2 deste Regulamento, salvo decisão em contrário da Comissão.

5.3.2. Reconhece o participante que terceiros de má-fé poderão utilizar-se de subterfúgios
tecnológicos a fim de ter acesso a seus dados pessoais ou a fraudar o Concurso e, para este
fim, isenta o site oficial do Corinthians de qualquer responsabilidade correlata.

5.3.3. O site oficial do Corinthians se reserva o direito de efetuar toda e qualquer ação
corretiva que se aplique às ações de terceiros que venham a interferir no bom funcionamento
de seus sites.

5.4. Os participantes, no ato de inscrição no Concurso, aderem a este regulamento, autorizam
a divulgação de seu nome e respectiva frase e o uso gratuito de suas imagens e vozes no site
oficial do Corinthians, em fotos, cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer
tipo de mídia, peças promocionais e campanhas on-line, para a divulgação do Concurso,
existente ou ainda a ser criada, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem fazer jus a qualquer
pagamento do site oficial do Corinthians.

5.5. As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que possam surgir
serão julgadas por uma comissão composta por representantes do site oficial do Corinthians,
cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. Participar deste Concurso implica na aceitação
sem reservas deste regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas
vezes quanto necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também dos
organizadores.

5.6. Este Concurso é exclusivamente recreativo e cultural, sem qualquer modalidade de sorte
ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou
uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovida pela empresa de acordo com o artigo 30
da Lei nº. 5768/71 e Decreto nº. 70.951/72.

5.7. O site oficial do Corinthians poderá suspender ou interromper definitivamente este
Concurso a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem que sejam devidos aos participantes
ainda não eleitos vencedores quaisquer premiações, bonificações ou compensações.

5.8. Aplica-se a este Concurso, incluindo, mas sem limitar a sua divulgação, as participações e
premiações, a legislação brasileira e fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta.

