REGULAMENTO

1. Este é um website de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de
sorteio ou pagamento nem vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito
ou serviço, que será mantido pelo AFROREGGAE, com sede na Rua Santo Antonio
nº 11, Vigário Geral, RJ, CEP: 21.010-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
72.322.240/0001-86, organizado pelo site DICIONÁRIO DE GÊNEROS
http://www.dicionariodegeneros.com.br.
1.1 Poderão se inscrever para contribuir com depoimentos no Website quaisquer
interessados maiores de 18 (dezoito) anos ou, se menores, devidamente autorizados
e/ou representados, na forma da lei por seus responsáveis legais, desde que residentes
dentro do território nacional.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 A participação no Dicionário de Gêneros será realizada da seguinte forma:
2.1.1 Os interessados deverão acessar o
site http://www.dicionariodegeneros.com.br e cumprir a etapa de participação
consistente no envio de um depoimento ou descrição de sua identidade de gênero, nos
moldes da AFROREGGAE e do DICIONÁRIO DE GÊNEROS para o site.
2.1.2 Os depoimentos e/ou descrições somente poderão ser enviadas por intermédio
do site http://www.dicionariodegeneros.com.br. Ao acessar o site, o interessado
deverá preencher correta e completamente o cadastro eletrônico de participação no
site, com os seguintes dados: nome, e-mail, senha pessoal, imagem de perfil.
2.1.3 O usuário terá, ainda, a alternativa de cadastrar-se com sua conta pessoal na rede
social Facebook. Neste caso, o DICIONÁRIO DE GÊNEROS utilizará, para fins de
cadastro, o nome e imagem de perfil utilizados na rede social.
2.1.4 O site DICIONÁRIO DE GÊNEROS não se responsabilizará pela autenticidade
dos dados fornecidos pelo participante no ato da inscrição, ou pelo fornecimento de
informações incorretas, imprecisas ou incompletas. A informação de dados falsos ou
depoimentos não próprios poderá implicar em remoção do conteúdo publicado por tal
usuário.
2.1.5 Somente serão aceitas inscrições feitas segundo as condições aqui descritas. As
inscrições ou o envio de depoimentos e/ou descrições por qualquer outro meio que
não seja por intermédio do site serão desconsideradas.

3. DEPOIMENTOS E/OU DESCRIÇÕES

3.1 Os depoimentos e/ou descrições do gênero do participante devem estar em
formato de texto, não sendo possível anexar imagens, áudios, vídeos ou outros
formatos audiovisuais.
3.2 Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria dos
conteúdos em texto encaminhados, e que eles não constituem plágio ou qualquer outra
forma de apropriação autoral vedada pela lei, assumindo inteira responsabilidade por
eventuais reproduções de trabalhos de terceiros.

4. DA PUBLICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS E/OU DESCRIÇÕES
4.1 Todos os depoimentos e/ou inscrições encaminhados no website serão apreciados
por uma Comissão de Moderação.
4.2 Todos os depoimentos e/ou inscrições apreciados serão publicados integralmente
e sem edições no website, sem prazo estipulado para tal, desde que não violem os
termos de uso deste regulamento.
4.3 Não serão publicados depoimentos e/ou inscrições que incitem quaisquer formas
de violência, incluindo mas não se limitando a violência verbal, física ou psicológica.
Também não serão publicados depoimentos e/ou descrições que contenham ofensas
ou qualquer forma de discurso discriminatório ou de ódio, incluindo mas não se
limitando a racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, discriminação religiosa ou
eugenia.
4.4 A decisão sobre a não publicação de depoimentos nestas condições é
inquestionável e irrecorrível, isentando-se o AFROREGGAE de realizar comunicação
prévia ao autor sobre a rejeição ao seu depoimento.

5. DIVERSAS
5.1 Os participantes do website assumem total e exclusiva responsabilidade a respeito
de todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados
por suas participações no website.
5.2 O participante autoriza, desde já, a veiculação de seu nome, imagem e
depoimento, sem limitação de espécie alguma para utilização das mesmas no site do
DICIONÁRIO DE GÊNEROS, bem como em fotos, cartazes, filmes, spots e em
qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a divulgação da iniciativa, inclusive
em festivais de publicidade, em todo território nacional e internacional, pelo prazo de
5 (cinco) anos, bem como no portfólio da Artplan Comunicação S.A..
5.3 Os participantes declaram expressamente que os dados pessoais fornecidos
quando do preenchimento do cadastro eletrônico no site do DICIONÁRIO DE

GÊNEROS, http://www.dicionariodegeneros.com.br, são verdadeiros e próprios.
Os dados apresentados poderão ser confirmados a qualquer momento pelo
AFROREGGAE.
5.4 Havendo interrupção ou suspensão do DICIONÁRIO DE GÊNEROS no website
ttp://www.dicionariodegeneros.com.br, devido a intervenção de hackers, vírus,
manutenção, queda de energia, falhas de software ou hardware, problemas com os
servidores ou provedores, por decisão do site DICIONÁRIO DE GÊNEROS ou em
razão de caso fortuito ou força maior, não será devida qualquer indenização ou
compensação aos participantes e/ou aos eventuais terceiros prejudicados. O site do
DICIONÁRIO DE GÊNEROS envidará os melhores esforços para dar
prosseguimento à iniciativa tão-logo haja a regularização do sistema, resguardandose, no entanto, a possibilidade de cancelamento definitivo na hipótese em que haja
total impossibilidade de recuperação de dados. Em qualquer dos casos, não será
devida compensação e/ou indenização de qualquer espécie.
5.6 O site do DICIONÁRIO DE GÊNEROS, a seu exclusivo critério, a qualquer
tempo, se julgar necessário, poderá alterar as regras constantes deste regulamento,
mediante comunicação pública de tais mudanças no site
http://www.dicionariodegeneros.com.br.
5.7 As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas por uma comissão
composta por membros do AFROREGGAE, cujas decisões serão soberanas e
irrecorríveis.
5.8 A simples participação neste website implica na total concordância com o
presente termo.
5.9 O site do DICIONÁRIO DE GÊNEROS manterá um endereço eletrônico para
esclarecimentos adicionais ao presente regulamento:
contato@dicionariodegeneros.com.br
5.10 Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro,
como o competente para dirimir quaisquer questões advindas do presente
Regulamento ou da participação neste website.

