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Condições gerais 

 

1. Este concurso está aberto para todo mundo em qualquer parte do mundo, com 
exepção de funcionários de Thomann e.K. e seus parentes próximos. 

  
2. Para participar, o concorrente deve enviar uma música original, escrita e gravada 

por ele mesmo. Poderá enviar através da opção �Sound Cloud� como está 
indicado em nossa página web. 

 
3. Todas as canções enviadas para participar neste concurso, devem ser  

composições originais de cada participante. Tomando parte neste concurso, o 
participante confirma e declara que possui todos os dereitos de autor e copyright 
da canção enviada. Também aceita e confirma que pagará uma indenização à 
Thomann em caso de exigência, demanda ou acção legal, realizada contra 
Thomann por algum terceiro, devido a violação dos dereitos de autor ou copyright 
com relação à canção. 

 
4. Todas as músicas enviadas para participar devem ter uma duração menor de 5 

minutos. 
 
5. De preferência a letra da canção deve ter como assunto central: as festas de 

natal. 
 
6. A última entrada pode ser feita no dia 13 de Novembro de 2011. Canções 

enviadas depois da meia-noite (Horario de Europa central) desta data, não serão 
legítimos para participar neste concurso. 

 
7. A participação está limitada a uma canção por participante. A primeira música 

cargado em �SoundCloud� será considerada como a única autorizada para tomar 
parte no concurso. 

 
8. A decisão do júri a eleger os finalistas, vencedores e a entrega de prémios neste 

concurso será definitiva e não se aceitará nenhuma correspondencia ao respeito. 
 
9. Todos os participantes autorizam que sua música seja presentada, publicada ou 

distribuida por internet ou algum outro médio, e aceitam que não tem dereitos 
legais ou de regalias por parte de Thomann devido à distribuição. Além disso  
todos os vencedores aceitam que sua composição seja usada por Thomann com 
propositos promocionais e publicitários incluindo, mas não limitado a, transmissão 

por rádio e televisão e execução pública. 
 
10. Os prémios oferecidos neste concurso são as únicas recompensas. Não será 

oferta nenhuma recompensa em dinheiro.  
 
11. Os vencedores deste concurso serão informados por correio eletrónico e 

telefonicamente. Uma lista completa dos vencedores estará disponível a pedido  
via correio eletrónico a partir do dia 21 de Novembro de 2011. 



 
12. Os vencedores  deste concurso aceitam a publicação de seu nome (incluindo 

seu nome artístico si tiver) e fotografias com fins publicitários relacionados a este 
concurso, incluindo publicação impressa e por internet. 

 
13.  Horários e datas da viagem com relação aos prémios deste consurso serão 

acordados  por consentimento mútuo entre Thomann e os vencedores do premio. 
 
14.  Thomann não asume nenhuma responsabilidade por aflição, dano, doença 

ou  lesão que poça acontecer com os vencedores dos premios, e os vencedores 
do  prémio o aceitam a seu próprio risco. 

 
15.  Thomann se reserva o dereito de desclassificar algum ou todos os 

participantes, si considera que tenha incumprimento de uma ou várias, destas 
condições. 

 


