
 
Condições Gerais 
 
- Para inscrever-se na promoção, o participante precisa ter uma conta no 
Facebook, curtir a página da Royal Caribbean Brasil por meio do site 
www.facebook.com/royal.brasil e clicando no botão ‘Curtir’ e responder a 
pergunta ‘Quais são os três navios da Royal Caribbean que farão a temporada 
brasileira 2010/11?’ escrevendo um comentário no tópico relacionado à 
promoção. Se todos os requisitos estiverem corretos, o participante concorrerá a 
um sorteio no dia 25/10/2010 de um (1) par de ingressos para o show do Black 
Eyed Peas do dia 04/11/2010 que terá início às 21h e será realizado no Estádio 
do Morumbi em São Paulo/SP; 
- O ganhador dos ingressos precisa ser maior de 18 anos; 
- O ganhador dos ingressos será anunciado no próprio Facebook no dia 
25/10/2010. 
- O ganhador dos ingressos deverá informar seu nome completo e também o 
nome completo de seu acompanhante, seu endereço, data de nascimento, e-mail 
e CPF. Todas as informações deverão ser enviadas para o e-mail 
web@rccl.com.br 
- Recebidas tais informações, os ingressos serão enviados para o endereço 
fornecido via e-mail; 
- É de responsabilidade do participante acompanhar o anúncio do vencedor no 
Facebook da Royal Caribbean www.facebook.com/royal.brasil assim como os 
meios de acessibilidade à Internet que possibilitem o acesso à promoção 
supramencionada; 
- A Royal Caribbean não se responsabiliza por eventuais atrasos no início do 
show; 
- A responsabilidade da Royal Caribbean limita-se apenas ao fornecimento dos 
ingressos, ficando desde já isenta de responsabilidade por qualquer ocorrência 
que ocorra antes, durante ou após a realização do show, tais como, mas não se 
limitando a atrasos, cancelamentos, acidentes, danos materiais e morais que 
venha a ser suportados pelo ganhador da promoção. 
- Os meios de acesso ao local onde ocorrerá ao show são de responsabilidade do 
participante; 
- O show do grupo Black Eyed Peas ocorrerá no dia 04/11/2010 às 21h; 
- O participante terá acesso ao camarote da Royal Caribbean que poderá ser 
acessado no dia 04/11/2010 a partir das 18h; 
- As bebidas disponibilizadas no camarote da Royal Caribbean não terão custo no 
dia e período do show para o ganhador dos dois ingressos e seu acompanhante; 
- Caso algum dos itens acima não esteja de acordo, a Royal Caribbean se dá o 
direito de fazer um novo sorteio do par de ingressos para o show do Black Eyed 
Peas ingressos; 
- Promoção não válida para funcionários da Royal Caribbean International. 
- As inscrições encerram no dia 22/10/2010. 


