
Regulamento: 

 

1. Vigência da promoção:  

1.1 Esta promoção terá início no dia 18 de Fevereiro de 2012 e se encerrará nos dia 05 de Março de 2012  

 

2. Como participar do Concurso “Seu personagem faz de você uma lenda”: 

 

2.1 Poderão participar deste concurso qualquer pessoa física, seguidora (follower) do perfil 

@BlogGametocito no Twitter, que tenha uma conta no jogo DC Universe Online de qualquer categoria 

(Free, Premium ou Legendary), independente de seu Level ou da plataforma (PC/PS3) que joga. 

 

2.2 Para participar, o interessado deverá enviar uma imagem de seu personagem do jogo DC Universe 

Online para o email blog.gametocito@gmail.com , contendo a imagem, seu nome completo e seu Nick do 

twitter 

2.3 A imagem deve ser um print da tela de seleção de personagem, contendo os dados do personagem 

conforme abaixo 

 

2.4 Os jogadores poderão participar com um ou dois personagens. Caso opte por participar com dois 

personagens obrigatoriamente deverão ser um Herói e um Vilão.. As inscrições neste caso podem ser 

enviadas no mesmo email ou em envios separados. 

3. Mecânica  

3.1 Serão aceitos personagens enviados no período de 18 de Fevereiro a 03 de Março de 2012 

3.2 Os personagens serão disponibilizados para votação popular no período de 25 de Fevereiro a 03 de 

Março de 2012 

 3.3 Os 5 heróis e os 5 vilões mais votados serão considerados finalistas e passarão a avaliação da 

comissão julgadora formada pelos integrantes do Blog Gametócito que avaliará a estética e criatividade 

dos finalistas 

 

4. Premiação:  

 

4.1 O vencedor de melhor personagem Herói e o de melhor personagem Vilão ganharão uma conta 

Legendary pelo período de 30 dias 
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4.2 O prêmio será entregue por meio de um cartão digital pré-pago Sony Online Entertainment - SOE 
GAME CARD 30 dias ou 1500 Station Cash para ser usado no marketplace do jogo DC Universe Online, 
e em hipótese alguma poderá ser trocado por outro produto/prêmio ou convertido em dinheiro. 
 
4.3 Os ganhadores serão informados no blog Gametócito a partir do dia 05 de Março de 2012 e deverão 
entrar em contato para que possam receber sua premiação 

 

4.4 Ao término dos 30 dias caso o vencedor não queira renovar sua conta Legendary manterá de toda 
forma sua conta com perfil Premium de maneira permanente, com todos os benefícios de uma conta 
Premium. Para maiores informações sobre a diferença entre as contas Free, Premium e Legendary 

consulte o site http://www.dcuniverseonline.com/pt/free/ 

 

5. Disposições Gerais:  

 
5.1 Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de não seguirem as 
regras aqui descritas ou se tomarem ações de má fé comprovada. 
 
5.2 Os participantes autorizam a exposição dos seus personagens no Blog Gametócito, bem como sua 
divulgação pelos meios que o Blog julgar mais adequado.  

 

5.3 Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção serão solucionadas pela equipe dos 
integrantes do Blog Gametócito sendo sua decisão de caráter irrevogável 

 
5.4 O Blog Gametócito não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas de 
acesso à Internet, serviços prestados pelo Twitter ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam 
impedir a participação do usuário. 
 

5.5 A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação integral dos termos e condições 
previstos neste Regulamento. 
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