
 

 

Regulamento da campanha “Tribo DTX”  

  

  
1- Da participação:  
  
1.1- Para receber o prêmio descrito no item 2.1 deste regulamento, os participantes deverão  
enviar o link de seu vídeo no YouTube ao endereço de e-mail tribodtx@yamaha.com.br 
 – Possivelmente, destinada a exposição no Facebook e seleção pela Yamaha Musical do 
Brasil, o segundo prêmio será entregue apenas ao participante que tiver o vídeo mais curtido. 
1.2- A promoção acontecerá entre 21/10/2013 e 29/11/2013.  
1.3- Ao enviar seu vídeo para o e-mail descrito no item 1.1 o participante concorda com  
os termos descritos nesse regulamento.  
  
  
2- Da Premiação:  
 
2.1 – Um kit Yamaha, com um par de baquetas, camiseta e caneta será entregue aos  
10 participantes que tiverem o vídeo selecionado. Após esta etapa a Yamaha Musical irá  
postar os 10 vídeos em sua página oficial no Facebook, os três participantes que tiverem o 
vídeo mais curtido, serão premiados com um pad de prato edição especial, modelo PCY90AT. 
2.2- O prêmio é pessoal e intransferível. Em nenhuma hipótese o premiado poderá receber  
o valor do prêmio em dinheiro ou trocar o prêmio.  
2.3- Os participantes contemplados serão informados via e-mail e deverão preencher  
corretamente o formulário onde serão solicitados seus dados pessoais para a entrega da  
premiação, via Correios. Este formulário deverá ser preenchido até 29 de novembro de 2013.  
  
 
3- Dos critérios: 
  
3.1 - Serão selecionados apenas vídeos onde o participante toca com uma bateria Yamaha da 
linha DTX*.  
3.2 - O tema a ser tocado é livre. 
3.3 - A Yamaha Musical vai considerar a criatividade e performance para a seleção dos 
vídeos. A qualidade de áudio e imagem também serão critério de seleção. 
3.4 - Todo participante deverá possuir um perfil pessoal no Facebook e curtir a FanPage da  
Yamaha Musical do Brasil.  
  
  
4- Dos prazos:  
 
4.1- Os vídeos serão aceitos se enviados até dia 12 de novembro de 2013 às 23h59min.  
4.2- A seleção dos vídeos ocorrerá entre 13 e 15 de novembro de 2013.  
4.3 - Os participantes selecionados serão informados via e-mail entre 13 e 15 de novembro de 
2013. 
4.3 - De acordo com os termos descritos no tópico 2.1, as curtidas serão computadas a  



partir da data de postagem dos vídeos, que será em 16 de novembro de 2013, até o dia 29 de 
novembro de 2013 às 15h. Premiando assim os três participantes com maior número de 
curtidas, com um pad de prato modelo PCY90AT, para cada um deles. 
4.4 - Os nomes dos participantes selecionados serão divulgados na FanPage da Yamaha  
Musical do Brasil.  
  
  
5- Considerações finais:  
 
5.1- A promoção é aberta a toda e qualquer pessoa residente em território nacional que  
possua um perfil pessoal no Facebook, sendo proibida a participação de funcionários,  
colaboradores e terceirizados da Yamaha Musica do Brasil e de quaisquer outras pessoas  
envolvidas na organização da promoção.  
5.2- Ao enviar seu vídeo para campanha, o participante estará concordando  
totalmente com este regulamento. Do mesmo modo, os ganhadores, visando a divulgação  
do resultado desse sorteio, autorizam o uso do próprio nome e imagem para divulgação em  
qualquer meio de comunicação, sem ônus de espécie alguma para a Yamaha Musical ou  
para seus organizadores.  
5.3- Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão  
apreciadas e decididas pela Comissão Organizadora da Yamaha Musical do Brasil, sendo a  
sua decisão soberana e irrecorrível.  
5.4 - Serão automaticamente excluídos da promoção os participantes que tentarem fraudar  
ou burlar as regras estabelecidas neste regulamento.  
5.5 - Caso algum participante, por motivo de força maior, seja desclassificado, será  
realizada uma nova seleção e assim sucessivamente, até serem definidos os participantes  
premiados.  
5.6- A Yamaha Musical do Brasil, se reserva do direito de alterar este regulamento, seja no  
modelo de participação, prazo ou qualquer outro item, sem a necessidade de aviso prévio.  
5.7- O Facebook não têm qualquer responsabilidade sobre essa promoção, assim como nada  
têm a ver com a organização Yamaha Musical do Brasil.  
  
 
  
* Módulos compatíveis com o pad de prato PCY90AT: DTX400(exceto o modelo DTX400K ), 
DTX500, DTX502, DTX700, DTX900, DTXM12, DTXTREMEIII, DTXPRES IV, DTXPLORER. 
Talvez seja necessário fazer algumas configurações no módulo. Favor consultar manual do 
proprietário. 
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