Regras de Votação “Meus Prêmios Nick 2019”
As regras que aparecem a seguir (as “Regras”) regerão os procedimentos de seleção dos
nominados e vencedores do show de prêmios “Meus Prêmios Nick 2019” (temporada de
2019):
1. Administração:
a.Comitê Executivo: o Comitê Executivo dos “Meus Prêmios Nick 2019” (o “Comitê
Executivo”), estabelecido anualmente pela MTV Networks Latin America, Inc., será o
encarregado de administrar os “Meus Prêmios Nick 2019” em todos os aspectos e assuntos
a ele relacionados, incluindo: as condições de elegibilidade para se concorrer aos “Meus
Prêmios Nick 2019”, o processo de administração e apresentação dos “Meus Prêmios Nick
2019” e a adoção de alterações às presentes Regras. Os membros do Comitê Executivo são
oportunamente designados pela MTV Networks Latin America, Inc. (“MTVNLA”).
b.Prêmios: o prêmio dos “Meus Prêmios Nick 2019” será uma estatueta (a “Estatueta”).
2. Elegibilidade:
a. Categorias Gerais. será elegível para ser considerado como nominado e/ou vencedor para
os “Meus Prêmios Nick 2019” qualquer indivíduo e/ou programa e/ou filme e/ou figura pública
e/ou esportista e/ou jogo que tenha se destacado dentro das categorias enumeradas no
ANEXO A destas Regras entre o público infantil, sendo entendido como tal aquele que contar
com a idade entre 0 e 17 anos, no período de 01 de agosto de 2019 e 01 de outubro de 2019.
A MTVNLA não se responsabilizará por qualquer omissão inculpável de algum indivíduo e/ou
filme e/ou programa e/ou canção e/ou série e/ou figura pública e/ou jogo e/ou aplicação e/ou
rede social e/ou projeto, etc da lista que será submetida à votação para os “Meus Prêmios
Nick 2019”. Com exceção das categorias internacionais ou mistas, são elegíveis somente
indivíduos e/ou programas e/ou filmes e/ou figuras públicas e/ou jogos oriundos de um país
que tenha como idioma oficial a língua portuguesa ou cuja produção contenha mais de 51%
de conteúdo expresso em língua portuguesa.
3. Categorias:
a. as categorias incluídas que concorrem nos “Meus Prêmios Nick 2019” e os nominados
pelo Comitê Executivo estão detalhadas no ANEXO A parte integrante destas Regras.
4. Seleção dos Vencedores
4.1 Primeira Fase (Pré-nominações e Nominações):
a. Pré-nominações: o Comitê Executivo prenominará 8 (oito) indivíduos e/ou programas
e/ou filmes e/ou figuras públicas e/ou jogos (conforme corresponder) para cada uma das
categorias dentre as enumeradas no ANEXO A, segundo critérios editoriais da MTVNLA
baseados em classificações, gráficos dos meios relativos ao público alvo e qualidades
artísticas dos nominados. A decisão do Comitê Executivo neste sentido será soberana e
irrecorrível.
4.2 Nominações:
a. Pré-nominações: o Comitê Executivo prenominará 8 (oito) indivíduos e/ou programas
e/ou filmes e/ou figuras públicas e/ou jogos (conforme corresponder) para cada uma das
categorias dentre as enumeradas no ANEXO A, segundo critérios editoriais da MTVNLA
baseados em classificações, gráficos dos meios relativos ao público alvo e qualidades
artísticas dos nominados. A decisão do Comitê Executivo neste sentido será soberana e
irrecorrível.
4.2. Segunda Fase (Nominaciones):
a. No dia 01 de agosto de 2019 será publicada no site da Internet da MTVNLA
(http://meuspremiosnick.uol.com.br/), a planilha final com uma descrição dos prenominados
do ANEXO A para cada categoria concorrendo nos “Meus Prêmios Nick 2019”. O público
telespectador
do
canal
Nickelodeon
e
qualquer
usuário
do
site

http://meuspremiosnick.uol.com.br/ que estiver no território do Brasil poderá votar para
nominar o candidato que desejar dentre os prenominados pelo Comitê Executivo. O processo
de votação será realizado através do site da Internet da MTVNLA
(http://meuspremiosnick.uol.com.br/) (com código de segurança). Caso se estabeleçam
procedimentos alternativos de votação, tais procedimentos serão anunciados ao público com
a devida antecedência (Por exemplo: guichês de votação em pontos de venda, etc.).
b. A votação aqui descrita pode ser realizada de qualquer um dos seguintes meios:
(i) Pelo site oficial: https://www.meuspremiosnick.com.br/;
e
(ii) Pelo Twitter: O usuário deve fazer o seguinte:
a. Acesse o site: www.twitter.com;
b. Registre-se de acordo com os requisitos da página;
c. Siga o perfil NickelodeonBR desta rede social: (@NickelodeonBR); e
d. Faça publicações usando as hashtags #MPN e a hashtag correspondente ao artista que
você deseja votar, conforme indicado no anexo A deste documento.
Os quatro (4) indivíduos e / ou programas e / ou filmes e / ou figuras públicas e / ou
os jogos que receberam o maior número de votos em cada categoria permanecerão para a
seleção final.
Os indicados serão aqueles com o maior número de votos para cada
Categoria.
Cada voto deve ser enviado separadamente. Votação ilegível e incompleta não
Eles serão aceitos. "Meus Prêmios Nick 2019" não é patrocinado,
endossado ou gerenciado pelo Twitter®. Qualquer pessoa deve:
(i) ter apenas um perfil do Twitter. Não serão aceitos: (i) votos de pessoas com mais de um
perfil no Twitter®; (ii) votos ilegíveis; e (iii) votação incompleta.
b. Na votação pelo do site da Internet da MTVNLA (http://meuspremiosnick.uol.com.br/), os
que votarem nesta Segunda Fase serão solicitados a indicar uma única opção para cada
categoria. Ou seja, a pessoa que votar nesta Segunda Fase poderá votar em um único
nominado em cada categoria. No entanto, aqueles que votarem poderão fazê-lo quantas
vezes quiserem, desde que escolham um único nominado em cada categoria.
c. Na votação pelo do site da Internet da MTVNLA (http://meuspremiosnick.uol.com.br/), os
que votarem nesta Primeira Fase serão solicitados a indicarem uma única opção para cada
categoria. Ou seja, cada pessoa que votar nesta Primeira Fase poderá votar em um único
prenominado em cada categoria. No entanto, poderão votar quantas vezes quiserem, desde
que escolham um único prenominado em cada categoria por vez.
d. Os 4 (quatro) indivíduos e/ou programas e/ou filmes e/ou figuras públicas e/ou jogos que
houverem recebido o maior número de votos em cada categoria serão nominados para a
Segunda Fase da seleção.
e. O Comitê Executivo poderá escolher, a seu critério, uma empresa independente
responsável pela apuração dos votos finais correspondentes à Primeira Fase.
f. A votação para a Primeira Fase terá início a partir das 12:00 horas (horário de Brasília) do
dia 01 de agosto de 2019 até às 23:59:59 (horário de Brasília) do dia 02 de setembro de
2019.
4.3 Segunda Fase (Seleção dos Vencedores)
a. A Primeira Fase da seleção se encerrará no dia 02 de setembro de 2019 e será publicada
no site da Internet da MTVNLA http://meuspremiosnick.uol.com.br/ a planilha final com a
descrição dos 4 (quatro) nominados de cada categoria. O público telespectador do canal
Nickelodeon e qualquer usuário do site http://meuspremiosnick.uol.com.br/ que estiver no
território do Brasil poderá votar nos candidatos que desejar de cada categoria. Os

ganhadores serão anunciados durante o evento “Meus Prêmios Nick 2019” que ocorrerá no
dia 16 de outubro de 2019 em São Paulo, Brasil. O Processo de votação será realizado
através do o site da Internet da MTVNLA http://meuspremiosnick.uol.com.br/ (com código de
segurança).
Caso se estabeleçam procedimentos alternativos de votação, tais procedimentos serão
anunciados ao público com a devida antecedência (Por exemplo: guichês de votação em
pontos de venda, etc.).
b. A votação aqui descrita pode ser realizada de qualquer um dos seguintes meios:
(i) Pelo site oficial: https://www.meuspremiosnick.com.br/; Na votação pelo do site da Internet
da MTVNLA (http://meuspremiosnick.uol.com.br/), os que votarem nesta Segunda Fase
serão solicitados a indicar uma única opção para cada categoria. Ou seja, a pessoa que
votar nesta Segunda Fase poderá votar em um único nominado em cada categoria. No
entanto, aqueles que votarem poderão fazê-lo quantas vezes quiserem, desde que escolham
um único nominado em cada categoria.
e
(ii) Pelo Twitter: O usuário deve fazer o seguinte:
a. Acesse o site: www.twitter.com;
b. Faça publicações usando as hashtags #MPN e a hashtag correspondente ao artista que
você deseja votar, conforme indicado no anexo A deste documento.
(iii) pelo Instagram: o usuário deve fazer o seguinte:
a. Acesse o site: www.instagram.com;
b. Responda à publicação do “Meus Prêmios Nick 2019 ”, incluindo a hashtag
correspondente ao artista indicado pelo em quem você deseja votar, conforme indicado no
anexo A.
Os indicados serão aqueles com o maior número de votos para cada categoria.
Cada voto deve ser enviado separadamente. Votação ilegível e incompleta não
Eles serão aceitos. "Meus Prêmios Nick 2019" não é patrocinado,
endossado ou gerenciado pelo Twitter®. Qualquer pessoa deve:
(i) ter apenas um perfil do Twitter. Não serão aceitos: (i) votos de pessoas com mais de um
perfil no Twitter®; (ii) votos ilegíveis; e (iii) votação incompleta.
c. O nominado que tiver recebido o maior número de votos em cada categoria será o
vencedor desta categoria.
d. O Comitê Executivo poderá escolher, a seu critério, uma empresa independente
responsável pela apuração dos votos finais correspondentes à Segunda Fase.
e. A votação para a Segunda Fase se iniciará a partir das 12:00 horas (horário de Brasília)
do dia 03 de setembro de 2019 até às 23:59:59 (horário de Brasília) do dia 01 de outubro de
2019.
f. Caso haja um empate nos resultados de votação de alguma categoria na Segunda Fase,
o prêmio será outorgado a todos os nominados desta categoria.
5. Categorias Especiais:
Nas seguintes categorias, não haverá Primeira Fase ou Segunda Fase, pois o Comitê
Executivo selecionará diretamente os artistas vencedores das seguintes categorias
Pro-social: Prêmio concedido à organização e / ou indivíduo cujo trabalho é focado no bemestar das crianças dentro do território brasileiro (pode também ter atividades em outros
países).
Trajetória: Prêmio concedido ao artista de qualquer nacionalidade latino-americana com
trajetória marcante na indústria do entretenimento infantil. O prêmio será concedido em
reconhecimento à sua carreira e carreira artística.
6. Desqualificação:

o Comitê Executivo terá direito a desqualificar qualquer nominado em qualquer momento se
for determinado que este não cumpre as presentes Regras. Além disso, se surgir uma
disputa com relação aos créditos de qualquer produção cinematográfica e/ou televisual e/ou
jogo, o Comitê Executivo terá direito a retirar qualquer Prêmio relacionado com tal produção
e/ou jogo até que a disputa seja resolvida.
7. Uso do Nome “Meus Prêmios Nick 2019” em Publicidade:
Cada vez que o nome “Meus Prêmios Nick 2019” for usado por parte de um
nominado/vencedor em seu favor em publicidade ou para fins de promoção, deve ser feito
conforme às seguintes condições:
a.
No
Caso
de
um
Nominado:
este uso deve especificar a categoria para a qual foi feita a nominação, assim como o fato
de o nominado ter recebido uma nominação, e não um Prêmio. Para cumprir este objetivo,
o uso das palavras “Meus Prêmios Nick 2019” deve preceder ou seguir imediatamente as
palavras “Nominado para o”, “Nominado” ou “Nominação” no mesmo tamanho de letras que
as palavras “Meus Prêmios Nick 2019” (Ex.: Nominado para os “Meus Prêmios Nick 2019”);
o uso da palavra “Vencedor” ficará proibido quando for utilizada com relação à recepção da
nominação. O uso do nome “Meus Prêmios Nick 2019” a favor de um nominado e uma
publicidade deverá ser encerrado num prazo de seis (6) meses a partir da data do anúncio
dos vencedores dos “Meus Prêmios Nick 2019”.
b.
No
Caso
de
um
Vencedor:
o uso deve especificar o ano e a categoria pela qual se outorgou o Prêmio: tal especificação
deve preceder ou seguir imediatamente as palavras “Meus Prêmios Nick 2019”, e deve estar
no mesmo tamanho de letras que as palavras “Meus Prêmios Nick 2019” (Ex.: Vilão Favorito
dos “Meus Prêmios Nick 2019”).
c.Violações:
se, na opinião do Comitê Executivo, alguma das disposições contidas nos
subparágrafos a. ou b. do presente item 7 for violada ou infringida, o Comitê Executivo
notificará por escrito a pessoa física ou jurídica correspondente, e esta violação ou infração
deverá ser corrigida em um prazo máximo de dez (10) dias a partir da entrega da notificação.
Se a violação ou infração não for resolvida em um prazo de dez (10) dias, o vídeo, artista ou
grupo será desqualificado de sua qualidade de nominado ou vencedor dos “Meus Prêmios
Nick 2019”. Com relação a qualquer outra prática publicitária que, na opinião do Comitê
Executivo, for enganosa ou fraudulenta para o público, o Comitê Executivo, além da sanção
descrita anteriormente, tomará qualquer ação necessária para prevenir tais práticas
enganosas ou fraudulentas.
8. Regras Gerais regentes referentes aos “Meus Prêmios Nick 2019” e o uso da
Estatueta e do Nome dos “Meus Prêmios Nick 2019” e/ou da Nickelodeon e/ou MTV
Networks Latin America, Inc.
As seguintes regras serão aplicadas à publicidade que aparecer em jornais ou revistas, aos
materiais publicitários, cartazes, anúncios em vitrines, anúncios em interiores e exteriores,
rádio, televisão e qualquer outra forma de publicidade e exploração:
a. (a)Não se permite fazer e nem usar a reprodução, réplica, desenho, fotografia ou qualquer
cópia idêntica ou semelhante da Estatueta dos “Meus Prêmios Nick 2019” por parte de
nenhum fabricante, agente de publicidade, organização ou pessoa física ou jurídica, a menos
que cumpra com estas Regras ou que possua uma licença especial concedida por escrito
pela MTVNLA. A Estatueta é uma marca comercial registrada e a MTV Networks Latin
America, Inc. tem direitos de autor sobre a mesma. A MTVNLA tem o direito único e exclusivo
de fabricar, copiar, vender e publicar a Estatueta e de distribuir ou explorar a Estatueta e sua

reprodução. A MTVNLA a sua discrição proporcionará o material gráfico para ser reproduzido
com pedido prévio por parte de tal usuário autorizado por meio de uma licença especial.
b. Todas as reproduções e usos autorizados dos “Meus Prêmios Nick 2019” devem indicar: ©
2019 Viacom International Inc. Todos os Direitos Reservados. Nickelodeon, Meus
Prêmios Nick e todos os títulos, logos e caracteres são marcas registradas da Viacom
International Inc.
c. (c)A Estatueta dos “Meus Prêmios Nick 2019” e suas reproduções somente serão usadas
para promover as produções cinematográficas e/ou televisivas e/ou os jogos vencedores do
Prêmio e/ou em publicidade e artigos referentes aos “Meus Prêmios Nick 2019”.
d. (d)A licença para usar o logotipo dos “Meus Prêmios Nick 2019” para qualquer propósito
deve ser obtida através da MTV Networks Latin America, Inc. por escrito e antes de seu uso.
e. Não se permite usar nenhum retrato, fotografia ou desenho de um vencedor com um
logotipo (idêntico ou semelhante) do Prêmio com relação à publicidade, venda ou promoção
de nenhum produto sem o prévio consentimento por escrito da MTV Networks Latin America,
Inc.
f. Não se pode usar nenhum logotipo dos “Meus Prêmios Nick 2019” ou nenhuma fotografia,
retrato ou desenho que inclua uma reprodução de um logotipo dos “Meus Prêmios Nick 2019”
(idêntico ou semelhante) em nenhum material publicitário que aparecer em jornais, revistas,
nem em qualquer outro meio, sem o prévio consentimento por escrito da MTV Networks Latin
America Inc.
g. Qualquer exibição de um logotipo dos “Meus Prêmios Nick 2019” em qualquer material
publicitário deve incluir o título da produção cinematográfica e/ou televisiva e/ou do jogo que
tiver recebido o Prêmio e o ano em que a apresentação foi feita.
h. Nenhuma pessoa que não tiver ganho um Prêmio pode fazer publicidade de maneira que
engane o público e implique que tenha ganho tal Prêmio.
i. Nenhuma pessoa que não tenha sido nominada para um Prêmio pode fazer publicidade
de maneira que engane o público e implique que tenha sido nominada para tal Prêmio.
9. Miscelânea:
Fica proibido o uso de qualquer dispositivo para automatizar uma votação; incluindo, mas,
não limitado a: gerados por software, robótica, programados, script, macro ou outros votos
automatizados. A MTV Networks Latin America, Inc. se reserva o direito, a sua inteira
discrição, de desqualificar qualquer pessoa (e eliminar os votos desse indivíduo) por suspeita
ou confirmação de que o mesmo: (i) tenha utilizado uma sequência de comandos gerados
pelo software, pela robótica, programados, macro ou outro Facebook automatizado “Share”,
Twitter tweet, votação on-line/WAP; (ii) tenha manipulado o processo de votação; (iii) atuou
em violação destas Regras de votação; ou (iv) atuou de uma maneira antiesportiva ou
interruptiva, ou com a intenção de prejudicar, chatear, abusar, ameaçar ou assediar qualquer
outra pessoa. A MTV Networks Latin America, Inc. se reserva o direito de eliminar votos a
sua
inteira
discrição.
Se, por qualquer razão, qualquer aspecto deste processo de votação não for capaz de ser
executado segundo o aqui previsto, incluindo uma infecção por vírus informáticos, falhas,
manipulação, intervenção não autorizada, fraude, falhas técnicas ou no sistema ou
interrupção, 'Atos de Deus' ou ataques terroristas ou qualquer outra causa fora do controle
da MTV Networks Latin America, Inc. que possa prejudicar ou afetar a administração,
segurança, equidade, integridade ou a regularidade da votação ou por qualquer motivo, a
MTV Networks Latin America, Inc. estime necessário que reserve a si o direito, a sua inteira
discrição, para cancelar, terminar, modificar ou suspender o processo de votação e ainda
reservar o direito, a sua inteira discrição, para determinar os vencedores dos “Meus Prêmios
Nick 2019”.

b. A MTV Networks Latin America, Inc. se reserva o direito de modificar total ou parcialmente
as presentes Regras e as datas nelas estipuladas, bem como de interpretar as Regras,
sendo irrecorríveis as decisões tomadas pela MTVNLA neste sentido, assim como sobre
aspectos não previstos nestas Regras.
Para esclarecer qualquer dúvida sobre estas Regras, por favor envie uma comunicação por
escrito com sua pergunta concreta para:
MTV Networks Latin America Inc.
161 NW 6th Street, Suite 1200
Miami Beach, Florida 33139 USA
ANEXO A
MTV LATIN AMERICA, INC
“MEUS PRÊMIOS NICK 2019”
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