TERMO DE ACEITE PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE 3
OLIMPÍADA DO FUTURO – SAPIENTIA
A seguir estão descritas as regras aplicáveis à Fase 3 da Olimpíada do Futuro - Sapientia
(“Sapientia” ou “Olimpíada”), idealizada e organizada pelo INSTITUTO VERTERE, inscrito
no CNPJ sob o n. 29.078.053/0001-07 (“Instituto”).
Ao assinarem este documento para participação na Fase 3 da Sapientia, o participante e
seu responsável legal se submeterão automaticamente a todas as condições aqui contidas
(incluindo as Regras e Cronograma da Fase 3, parte integrante deste Termo de Aceite).
O Instituto se reserva o direito de, sem aviso prévio, desclassificar o participante da
Olimpíada, a qualquer momento, caso seja constatado que este praticou algum ato ou
mantenha conduta que (i) viole as leis e regulamentos federais, estaduais e/ou municipais;
(ii) contrarie as regras deste Termo de Aceite, e (ii) viole os princípios da moral e dos bons
costumes.
Toda e qualquer ação executada ou conteúdo publicado/disponibilizado pelo participante
será de sua exclusiva e integral responsabilidade, devendo isentar o Instituto de quaisquer
reclamações judiciais ou extrajudiciais, prejuízos, perdas e danos causados, em decorrência
de tais ações ou manifestações.
O Instituto (ou terceiros por ele indicados) fica desde já autorizado, a utilizar, por prazo
indeterminado, as informações e conteúdos disponibilizados e/ou produzidos durante a
Olimpíada para fins estatísticos, envio de material publicitário, newsletters, informes ou
qualquer outra utilização a seu exclusivo critério.
O Instituto se exime de toda e qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de
qualquer natureza que possam decorrer do acesso, interceptação, eliminação, alteração,
modificação ou manipulação, por terceiros não autorizados, das informações e conteúdos
disponibilizados e/ou produzidos pelo participante durante a Olimpíada.
O Instituto fica, também, autorizado a utilizar, de forma gratuita, imagens e vozes (seja de
professores, pais/responsáveis e dos próprios alunos), captadas em fotos e vídeos, para
utilização em campanhas institucionais ou publicitárias, materiais impressos, audiovisuais e
virtuais, incluindo mídias sociais e websites do Instituto.
O participante declara ter lido, estar ciente e de pleno acordo com o conteúdo e condições
deste Termo de Aceite. Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, no Estado
de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste documento, que será regido
pelas leis brasileiras.
Local e data: ______________________________________________________________
Nome completo do aluno: ____________________________________________________
Assinatura do aluno: ________________________________________________________
Local e data: ______________________________________________________________
Nome completo do pai/responsável: ____________________________________________
Assinatura do pai/responsável: ________________________________________________

