Destination Hack Brasil
REGRAS OFICIAIS
O Destination Hack Brasil (o “Concurso“) terá início no dia 6 de novembro de 2015, e se estenderá até o dia 8 de novembro de
2015 (o “Período do Concurso”).
1.

ELEGIBILIDADE

1.1

O Concurso é organizado por Sabre International LLC, registrado no Estado de São Paulo, sendo seu endereço comercial
primário 3150 Sabre Drive, Southlake, Texas 76092 (“Sabre“). O seguinte Concurso será disputado somente em São Paulo
e será interpretado e avaliado exclusivamente de acordo com a legislação brasileira.

1.2

Ao entrar no Concurso, você aceita total responsabilidade por determinar se a sua participação é legal em qualquer jurisdição
que se aplique a você.

1.3

Os participantes devem ser maiores de idade na jurisdição de sua residência no momento de sua adesão ao concurso.

1.4

Funcionários, diretores e agentes do Sabre, suas licenciadas, controladoras, afiliadas, subsidiárias, agências de propaganda e
promoção e seus respectivos diretores, executivos, funcionários, representantes e agentes e todas as empresas controladoras
e subsidiárias e a família imediata ou membros que habitam a mesma casa (seja parente ou não) de tais funcionários e
diretores não são qualificados a participar.

1.5

Ao aderir ao Concurso, cada participante aceita cumprir com essas Regras Oficiais e com as decisões tomadas pelos jurados e
pelo Sabre, as quais são finais e vinculadoras sob todos os aspectos.
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ADESÃO

2.1 Para participar do Concurso, acesse https://developer.sabre.com/hackathons/brazil2015 (o “Web Site”) entre 29/9/2015 (vinte
e nove de setembro de dois mil e quinze) a 4/11/2015 (quatro de novembro de dois mil e quinze) (o “Período de Inscrição”),
e então siga as instruções da tela para preencher e enviar o formulário de inscrição do Concurso.
2.2

Os participantes devem inscrever-se apenas uma vez por indivíduo, com no máximo 5 membros por time.
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DESAFIOS

3.1

Durante o Período do Concurso, os participantes inscritos irão criar e desenvolver um código de software (um “Aplicativo”)
que atenda às seguintes diretrizes:

3.2

Os participantes do concurso devem competir em equipes.

3.3

Cada equipe terá a oportunidade de demonstrar seu Aplicativo e fazer uma apresentação oral aos juízes, explicando os
motivos pelos quais seu Aplicativo seria um sucesso.

3.4

Toda a codificação do Aplicativo deve ser criada durante o Período do Concurso, utilizando código-fonte
desenvolvido pelos participantes. Quaisquer requisitos adicionais sobre os Aplicativos serão providenciados durante o
Período do Concurso.
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ESCOLHA DO GANHADOR

4.1

Os Aplicativos vencedores do Desafio serão escolhidos por um processo no qual um painel de jurados avaliará cada Aplicativo
concorrente com base nos seguintes critérios:
4.1.1 Qualidade Técnica: O aplicativo é um protótipo funcional que não falha? – 25%
4.1.2 Design: O Aplicativo tem uma boa aparência, com um visual atraente e fácil de usar? - 25%
4.1.3 Potencial: A ideia tem potencial para reinventar o conceito de viagem? - 25%
4.1.4 Originalidade: O Aplicativo é único e/ou inovador? – 25%

4.2

Todos os participantes estão sujeitos a verificação, incluindo, sem limitações, verificação da elegibilidade, observância das
Regras Oficiais e preenchimento dos formulários de liberação/isenção (descritos abaixo).

4.3

Os participantes concordam que o Sabre tem o direito exclusivo de decidir todos os aspectos e disputas decorrentes deste
Concurso, e que todas tais decisões são finais e vinculadoras. Ao aceitar o Prêmio (definido abaixo), os ganhadores aceitam
liberar, reparar e isentar de quaisquer e todas as responsabilidades o Sabre, assim como cada uma de suas respectivas
companhias controladoras e afiliadas, e cada um de seus funcionários, representantes, contratados e anunciantes e o Sabre
por quaisquer perdas, danos, gastos ou reivindicações relacionadas a qualquer alegação quanto à aceitação ou uso do Prêmio.
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PRÊMIO

5.1

O Sabre entregará a vários participantes um prêmio (um “Prêmio” cada). Mais detalhes podem ser encontrados no seguinte
website: https://developer.sabre.com/hackathons/brazil2015

5.2

Prêmios em dinheiro serão entregues na forma de um cheque, ou em instrumento equivalente.

5.3

TODAS E QUAISQUER DESPESAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO GANHADOR. Despesas
com passagens aéreas, acomodação, amenidades e quaisquer outros gastos associados à participação no Concurso são de
responsabilidade exclusiva dos ganhadores do Prêmio. Não é permitida cessão, transferência, resgates em dinheiro ou
substituição de um Prêmio, mas o Sabre se reserva o direito de substituir um prêmio de valor comparável caso o Prêmio se
torne indisponível.

5.4

Após o recebimento do Prêmio, o ganhador será o responsável pelo pagamento de todos e quaisquer impostos ou outras
obrigações fiscais aplicáveis que possam incidir sobre o Prêmio, assim como de quaisquer outras despesas relacionadas ao
seu uso ainda não especificadas.

5.5

O Sabre não faz quaisquer representações ou garantias com relação ao prêmio concedido. Quaisquer prêmios não
reivindicados não serão concedidos. Restrições, condições e/ou limitações poderão ser aplicadas. O Sabre não irá substituir
quaisquer itens perdidos ou roubados dos Prêmios.

5.6

Contanto que um participante e ganhador consistam de uma equipe, todos os prêmios ou quaisquer componentes de prêmio
serão concedidos à equipe vencedora como um todo, e não a cada um de seus membros. O Sabre não é responsável por
quaisquer disputas entre membros da equipe quanto ao prêmio ou seus componentes.
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PUBLICIDADE

6.1

Os participantes concordam em conceder toda e qualquer solicitação feita pelo Sabre relacionada a publicidade, incluindo,
sem limitações:
6.1.1 Referências: O participante permitirá ao Sabre identificá-lo como um ganhador do Hackathon, como identificando o
participante em materiais promocionais em geral. O participante concorda que o Sabre também pode usar o nome da
equipe (onde aplicável), uma descrição do Aplicativo juntamente com qualquer informação de background sobre o
participante que o mesmo esteja disposto a divulgar;
6.1.2 Uso de Imagem e Citação Pública: O participante providenciará ao Sabre pelo menos uma citação pública sobre o
Hackathon e o Aplicativo, e uma imagem para uso em material promocional impresso ou online pelo Sabre;
6.1.3 Coletiva de Imprensa e Mídia: O Cliente concorda em (a) participar de press releases pré-aprovados pelo participante e
(b) auxiliar o Sabre em determinadas entrevistas com terceiros que estejam cobrindo a Hackathon. O participante tem
total controle sobre o conteúdo do participante compartilhado com a mídia, e pode se recusar a providenciá-lo em
casos nos quais o conteúdo pode por ele ser considerado como confidencial ou não apto para consumo público.
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CONDIÇÕES GERAIS

7.1

Para reivindicar um Prêmio, um ganhador poderá ter que preencher, validar e retornar uma Declaração de Elegibilidade, um
Termo de Isenção de Responsabilidade e, onde lícito, uma Autorização de Publicidade dentro de vinte (20) dias da notificação
de seu status como ganhador do Prêmio.

7.2

Se aplicável, um cheque será enviado aos ganhadores dentro de 30 dias do recebimento dos documentos. A não devolução
dos documentos dentro do prazo, ou a devolução da notificação do Prêmio como não-entregue, pode resultar na
desqualificação do ganhador, podendo ser escolhido um ganhador alternativo.

7.3

AO ACEITAR O PRÊMIO, O GANHADOR ACEITA LIBERAR E ISENTAR DE QUAISQUER E TODAS AS RESPONSABILIDADES O
SABRE, SUAS LICENCIADAS, CONTROLADORAS, AFILIADAS, SUBSIDIÁRIAS, AGÊNCIAS DE PROPAGANDA E PROMOÇÃO E
SEUS RESPECTIVOS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES E AGENTES POR QUAISQUER PERDAS OU
DANOS DE QUALQUER TIPO A QUALQUER INDIVÍDUO, DECORRENTES TOTAL OU PARCIALMENTE, DE FORMA DIRETA OU
INDIRETA, DA ACEITAÇÃO, USO OU MAU USO DO PRÊMIO, PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER ATIVIDADE RELACIONADA À
PROMOÇÃO, OU PARTICIPAÇÃO NESTE CONCURSO. .

7.4

O Sabre se reserva o direito, a seus critérios exclusivos, de desqualificar qualquer participante ou equipe que considere, a
seus critérios exclusivos, estar interferindo no processo de adesão ou na operação do Concurso ou do Web Site; estar agindo
em violação às Regras Oficiais; ou estar agindo de maneira desonesta ou desqualificada, ou com intenção de perturbar,
abusar, ameaçar ou irritar insistentemente qualquer outro participante. A interpretação destas Regras Oficiais serão regidas
pelas leis da Republica Federativa do Brasil, sem considerar o respectivo conflito de princípios legais. Quaisquer disputas
decorrentes ou referentes a este Concurso, deverão ser levadas aos tribunais da cidade de São Paulo.
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LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE E GARANTIAS

8.1

O Sabre não se responsabiliza por informações incorretas ou imprecisas, sejam elas causadas por usuários do Web Site,
interferências, hackers ou por qualquer equipamento ou programação associada ou utilizada no Concurso, e não assume

qualquer responsabilidade por erros, omissão, interrupção, exclusão, efeito, atraso na operação ou transmissão, falha nas
linhas de comunicação, roubo ou destruição, ou acesso não autorizado ao site.
8.2

O Sabre não é responsável por danos ao computador do participante, ou de qualquer outro indivíduo, relacionados ou
resultantes da participação neste Concurso ou da transferência de materiais do Web Site ou uso deste.

8.3

Se, por qualquer motivo, o Concurso não puder ser realizado conforme planejado devido ao computador estar infectado por
vírus, worms, bugs, interferências, intervenção não autorizada, fraude, falhas técnicas ou qualquer outra causa que, a
critérios exclusivos do Sabre, pudesse danificar ou afetar a administração, segurança, legitimidade, integridade ou conduta
adequada deste Concurso, o Sabre se reserva o direito, a seus critérios exclusivos, de cancelar, encerrar, modificar ou
suspender a parte deste Concurso referente à Internet e, se aplicável, escolher o vencedor a partir das adesões qualificadas
recebidas antes de tal ação ter sido tomada.

8.4

SOB HIPÓTESE ALGUMA O SABRE, SUAS LICENCIADAS, CONTROLADORAS, AFILIADAS, SUBSIDIÁRIAS, AGÊNCIAS DE
PROPAGANDA E PROMOÇÃO E SEUS RESPECTIVOS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES E
AGENTES, SERÃO RESPONSÁVEIS SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE OU QUALQUER OUTRA FORMA DE AÇÃO
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA) POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS, EXEMPLARES E
CONSEQUENCIAIS, SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, LUCROS CESSANTES, PERDAS DE
RECEITA OU ECONOMIAS, OU A PERDA DO USO DE DADOS DE QUALQUER TIPO, RESULTANTES DA PARTICIPAÇÃO NO
CONCURSO.

8.5

SEM QUALQUER LIMITAÇÃO AO EXPOSTO ACIMA TUDO O QUE CONSTA NESTE SITE É APRESENTADO “TAL QUAL” SEM
QUALQUER GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE QUALQUER NATUREZA COM RELAÇÃO AO PRÊMIO, SEJA RELATIVA
À ADEQUAÇÃO PARA O DEVIDO FIM, QUALIDADE SATISFATÓRIA, DESCRIÇÃO OU NATUREZA DO PRÊMIO OU DE OUTRA
FORMA. CADA PARTICIPANTE RECONHECE QUE, EXCETO CONFORME AQUI ESTABELECIDO, O SABRE NÃO OFERECE
QUALQUER GARANTIA E SE ISENTA DE TODA A RESPONSABILIDADE POR QUALQUER GARANTIA, REPRESENTAÇÃO OU
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE FATO OU DE LEI, RELACIONADA A QUALQUER PRÊMIO.
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LISTA DE GANHADORES
O nome dos ganhadores do Prêmio será anunciado a todos os participantes elegíveis após o Período do Concurso.

