Termos de compra de ingresso / inscrição:
CONSIDERANDO QUE:

Como usuário com uma conta no site MARCINHAMENDESPORTS você declara ter
conhecimento e aceitar as seguintes cláusulas e condições:

Estar ciente que:
o

Todo o conteúdo como textos, fotos e vídeos dos eventos
publicados no sistema MARCINHAMENDESPORTS são de
responsabilidade integral do ORGANIZADOR do evento, cujos
dados constam da página do evento e que o
MARCINHAMENDESPORTS exerce controle ou supervisão prévia,

o

O ORGANIZADOR do evento é o único responsável pelo
planejamento, organização e realização do evento sendo ele
quem define as atrações, programação, local de realização,
datas, valores dos ingressos, limite de ingressos disponíveis,
idades mínimas e máximas, descontos eventuais que podem ser
oferecidos entre outros.

o

Qualquer alteração na programação do evento, seja troca de
datas, local ou até o seu cancelamento, bem como quaisquer
ocorrências durante o EVENTO, são de responsabilidade única e
exclusiva do ORGANIZADOR.

Que todas as informações por você declaradas no cadastro do sistema e
na compra de ingressos e inscrição em eventos através do site
MARCINHAMENDESPORTS são verdadeiras e estão de acordo com as leis
vigentes.
Que você está ciente e concorda com as REGRAS e TERMO ACORDO
dos eventos divulgados no site MARCINHAMENDESPORTS a que for
participar.
Que você possui as habilidades técnicas e está apto fisicamente para
participar dos eventos que comprar no site MARCINHAMENDESPORTS
isentando o ORGANIZADOR de qualquer problema que possa ocorrer
pelo fato da participação - ou não, no mesmo.

Para a hipótese de você estar efetuando a inscrição em nome de
terceiros, que você possui todos os direitos de representação de
terceiros, possuindo autorização do terceiro para fornecimento dos
dados de cadastro e, nos casos de realização de compras e inscrições
para eles, declarando que o terceiro que participará do evento possui
habilidades técnicas e está apto fisicamente a participar dos eventos que
comprar no site MARCINHAMENDESPORTS isentando o ORGANIZADOR
de qualquer problema que possa ocorrer pelo fato da participação no
mesmo.
Que você autoriza o uso do seu direito de imagem, e dos terceiros por
você inscritos e dos quais você possui autorização, para promoção de
divulgação do evento, pelo site MARCINHAMENDESPORTS e
patrocinadores.
Que você está ciente que o simples ato de efetuar o pedido no site
MARCINHAMENDESPORTS não garante o sua inscrição no evento e não
garante o seu direito à retirada de eventuais tickets, sendo os mesmos
garantidos apenas mediante a confirmação do pagamento do valor
integral cobrado, no caso de opção de pagamento via boleto ou no
momento da autorização dada pelo cartão de crédito para débito do
valor integral devido pela inscrição, no caso opção de pagamento via
cartões de crédito.
Que você está ciente de que eventuais pagamentos efetuados em valor
divergente ao efetivamente devido (seja inferior ou superior) NÃO
gerarão uma inscrição válida e não garantirão a sua participação no
evento ou lhe darão direito à retirada de eventuais kits relativos ao
evento.
Que você está ciente de que caso a inscrição dê direito à retirada de
kits, os mesmos somente poderão ser retirados nas datas e horários
fixados
pelo
ORGANIZADOR
e
previstos
no
site
MARCINHAMENDESPORTS. A eventual não retirada dos kits nas datas
estabelecidas resultará na PERDA DO SEU DIREITO DE RETIRAR
referidos kits.
Que você está ciente da impossibilidade de reprodução de qualquer
conteúdo divulgado no site MARCINHAMENDESPORTS, seja integral ou
parcial, seja para uso comercial, pessoal ou editorial é proibido, salvo
prévia autorização por escrito do site MARCINHAMENDESPORTS ou pelo
seu autor quando identificado.
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