
 

EMENDA N°1  

NAS REGRAS DE VOTO PARA A FINAL DO CONCURSO  

“IBIS MUSIC 2019” 

 

 

A ACCOR pretende, através desta emenda, anular as Regras de Voto para a final do Concurso “ibis 

MUSIC 2019” de 16/09/2019 a 27/09/2019 e altera-las por novas regras que determinam as novas 

condições para a nomeação do artista vencedor do Concurso “ibis MUSIC 2019”. 

Consequentemente, as disposições dos Artigos 1 ao 11 das Regras de Voto para a final do Concurso 

“ibis MUSIC 2019” foram anuladas e substituídas pelas seguintes: 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

ACCOR, uma empresa pública limidada, com capital social de €810,137,769.00, registada com o 

Nanterre Trade and Companies Register com o número 602 036 444 e com sede no nº82 Rua Henri 

Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux (doravante designada como “a Empresa Organizadora”) organizou 

um voto livre de 16/09/2019 a 27/09/2019, com nenhuma obrigação em adquirir ou participar 

(doranvante designado como “Voto”) no conteúdo do website dedicado ao programa da marca “ibis 

MUSIC”  nem ao concurso de talentos emergentes (doravante designado como “Concurso”), acessível 

através de https://www.ibis-music.com. 

 

O Voto foi regido pelas Regras de Votação para a final do Concurso “ibis MUSIC 2019”, que esta 

emenda anula e substitui em todas as suas previsões. 

 

Os dias e horas indicadas neste Regulamento são os do fuso horário UTC +01:00 (Bruxelas, Copenhaga, 

Madrid, Paris). Nenhum outro fuso horário será considerado para a participação no Concurso. 

 

2. NOVO MÉTODO PARA A SELEÇÃO DO VENCEDOR DO CONCURSO 

Esta emenda rege os termos e condições para a seleção do vencedor do Concurso. 

O vencedor do Concurso será selecionado por um júri formado por profissionais da indústria, incluíndo 

o diretor de uma editora independente, um agente e um jornalista musical, que irão selecionar o vencedor 

com base nos seguintes critérios: a sua atuação no Festival Sziget, os seus lançamentos atuais no Spotify, 

todas as suas redes sociais e o seu potencial. 

Cada júri atribuiu a cada participante uma pontuação de 1 a 9, representando a soma destas pontuações, 

o resultado final de cada artista. 

De forma a decidir entre dois participantes que estejam empatados, o participante com o maior número 

de pontuações mais altas será escolhido como vencedor do Concurso. 

O vencedor do Concurso será informado sobre a decisão do júri através de e-mail a 02/10/2019. 

 

 

 

https://www.ibis-music.com/


3. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Propriedade intelectual da Empresa Organizadora 

A participação no Voto não confere aos Participantes nenhum direito relacionado com elementos da 

propriedade intelectual da Empresa Organizadora. Também, de acordo com as previsões do Código 

Francês da Propriedade Intelectual, a reprodução, representação ou utilização de toda ou parte dos 

elementos (gráficos, textuais, etc.) compreendendo este Voto assim como a página web 

https://www.ibis-music.com são estritamente proibidos. Todas as marcas comerciais, materiais gráficos 

e nomes de produtos mencionados representam marcas comerciais, materias gráficos e nomes de 

produtos registados.  

Qualquer utilização dos elementos do Concurso, independentemente da forma, está sujeita ao 

cumprimento das regras de propriedade intelectual. 

 

4. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ORGANIZADORA  

A Empresa Organizadora reserva-se no direito de suspender, adiar, prolongar ou anular o Voto sem 

aviso prévio em caso de força maior, seguido da notificação por todos os meios apropriados. A Empresa 

Organizadora não será responsável por isso. 

A Empresa Organizadora não pode ser responsabilizada por quaisquer interrupções na Internet ou nas 

redes de eletricidade, uso incorreto da Internet, falha na receção de equipamentos ou qualquer outro 

incidente que afete o bom funcionamento do Voto que possa impedir o utilizador de participar antes de 

terminar o prazo. 

 
5. LEI APLICÁVEL E IDIOMA DAS REGRAS 

 

Esta emenda será regida e sujeita às disposições da lei francesa, sem prejuízo de quaisquer disposições 

de proteção obrigatórias aplicáveis no país de residência dos consumidores. 

Está escrito em português e nos seguintes idiomas: francês, alemão, espanhol, italiano, inglês, 

brasileiro, holandês e polaco. 

Em caso de contradição com qualquer versão em língua estrangeira, prevalecerão as disposições da 

versão em francês. 

Se uma ou mais disposições destas regras forem declaradas nulas e sem efeito e / ou não aplicáveis, as 

outras disposições permanecerão em pleno vigor e âmbito. 

 

6. JURISDIÇÃO COMPETENTE 

Qualquer controvérsia que decorra da interpretação ou execução dessas regras será objeto de uma 

tentativa de solução amigável. Se não for alcançado nenhum acordo amigável, a disputa poderá ser 

encaminhada para o Mediador de Turismo e Viagens.  

 

Link para o website: http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur.   

Detalhes do endereço-postal: MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17. 

https://www.ibis-music.com/
http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur


Qualquer disputa deverá ser levada a tribunal com jurisdição sob as disposições do Código Civil de 

Procedimento Francês ou do Código do Consumidor Francês. 


