CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
O sistema Ticket Agora neste termo designado como TICKET AGORA é uma plataforma de gerenciamento de
eventos que permite aos ORGANIZADORES cadastrar, divulgar e comercializar ingressos e inscrições de eventos ao
público final.
Ao acessar as informações e comprar ingressos em eventos cadastrados no sistema TICKET AGORA você declara
estar de acordo com todas as disposições constantes deste Termo de Uso e Privacidade abaixo.
1. TERMO DE USO
Como usuário do sistema TICKET AGORA você declara estar ciente que:


Todos os conteúdos como textos, fotos e vídeos dos eventos publicados no sistema TICKET AGORA são de
responsabilidade integral do ORGANIZADOR do evento não tendo controle ou supervisão prévia do TICKET
AGORA.



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.



Qualquer alteração na programação do evento, seja troca de datas, local ou até o seu cancelamento, é de
responsabilidade única e exclusiva do ORGANIZADOR.

SÃO OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
Como usuário do sistema TICKET AGORA você declara:


Que todas as informações por você informadas no cadastro do sistema e na compra de ingressos e inscrição
em eventos através do sistema TICKET AGORA são verdadeiras e estão de acordo com as leis vigentes.



Estar ciente e concordar com as REGRAS e TERMO ACORDO dos eventos divulgados no sistema TICKET
AGORA a que for participar.



Possuir as habilidades técnicas e estar apto fisicamente para participar dos eventos que comprar no TICKET
AGORA isentando o TICKET AGORA e o ORGANIZADOR de qualquer problema que possa ocorrer pelo fato
da participação no mesmo.



Possuir todos os direitos de representação de terceiros nos casos de realização de compras e inscrições para
eles;



Ceder neste ato o seu direito de imagem, e dos terceiros por você inscritos, para uso do ORGANIZADOR,
TICKET AGORA e patrocinadores dos eventos para promoção e divulgação dos mesmos.



Estar ciente que o simples ato de efetuar o pedido no TICKET AGORA não garante o seu ingresso no evento
sendo o mesmo garantido apenas mediante a confirmação do pagamento até a data de vencimento (no caso
de boleto) ou no momento da inscrição (no caso de cartões de crédito) isentando a TICKET AGORA e o
ORGANIZADOR sobre qualquer custos que você venha a adquirir antecipadamente ao recebimento de tal
confirmação de pagamento por e-mail.



Estar ciente que para a realização dos serviços prestados pelo TICKET AGORA o mesmo deverá receber a
taxa de serviço podendo a mesma ser paga pelo ORGANIZADOR ou pelo participante conforme definido e
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informado no momento da compra.



Declaro estar ciente que o não comparecimento não garante o direito a retirar o kit de participação, quando
houver, devendo respeitar as regras estipuladas pelo ORGANIZADOR.
O Usuário é livre para utilizar ou não os serviços e informações divulgadas nos Portais. Em nenhuma
hipótese somos responsáveis pela utilização de nosso portal ou links que nele existam para sites de
terceiros.



Todo conteúdo assinado por terceiros, tal qual, colunas, blogs, comentários nos fóruns, vídeos, fotos,
comentários nas notícias, mapas de treino, entre outros são de inteira responsabilidade de seus autores.



A reprodução de qualquer conteúdo divulgado no TICKET AGORA, seja integral ou parcial, seja para uso
comercial, pessoal ou editorial é proibido, salvo prévia autorização por escrito do TICKET AGORA ou pelo
seu autor quando identificado.

SÃO OBRIGAÇÕES DO TICKET AGORA


Garantir que todas os conteúdos publicados pelo ORGANIZADOR, como textos, fotos e vídeos sejam
divulgados na página do evento no TICKET AGORA.



Repassar o montante financeiro do evento, descontado taxas e valores acordados, para o ORGANIZADOR.



Proceder com as regras determinadas pelo ORGANIZADOR do evento no que se refere a devolução de
ingressos e inscrições pagas pelo usuário.



Devolver o valor pago pelas inscrições no prazo de até 7 dias após realizada a compra e desde que a
solicitação seja realizada em até 1 dia útil antes da entrega do kit/checkin do evento.



Retirar do ar qualquer conteúdo ilícito que tenha conhecimento no prazo de até 48 horas úteis.

Acreditamos no uso responsável da Internet como meio de comunicação. Somos filiados a FOSI, instituto
internacional que trabalha para manter a internet um local seguro para crianças e seus famíliares através da
promoção de boas práticas. Acreditamos também nos princípios e causas defendidos pela SaferNet.

PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
O sistema TICKET AGORA Os PORTAIS possui áreas de conteúdo enviados pelos seus Usuários ou com
participação dos mesmos. São exemplos destas áreas de conteúdo blogs, fóruns, comentários das páginas, fotos,
vídeos entre outros.
Todos os conteúdos enviados pelos Usuários e disponibilizados no sistema TICKET AGORA se DESTINAM ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE à troca de informações sobre os eventos.
A participação por qualquer Usuário em qualquer uma das comunidades disponibilizadas implica na aceitação integral
das regras abaixo, sendo ineficaz qualquer restrição e/ou ressalva a qualquer delas, A saber:

2/3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


Manifestações sobre qualquer assunto e/ou a inserção de qualquer imagem, vídeo e áudio não relacionado
às finalidade próprias das comunidades não devem ser adicionados e, caso isso ocorra, a mantenedora da
comunidade , tão logo tenha ciência do fato, promoverá a sumária exclusão da(s) indevida(s) inclusão (ões).



Além da obrigação geral de respeito às leis, mesmo nos assuntos relacionados aos eventos, as
manifestações deverão sempre se pautar pela ética, respeitando os padrões de moral e de bons costumes
geralmente aceitos, sem a utilização de palavras de baixo calão e evitando menções desairosas a terceiros,
bem como evitando qualquer conteúdo de cunho político, discriminatório e/ou pornográfico .



É proibida a inserção de mensagens comerciais e/ou publicitárias em geral, de qualquer espécie;



É obrigatória a informação de um e-mail válido e verdadeiro ao inserir qualquer mensagem, imagem, vídeo e
áudio, ficando autorizada a divulgação pelo TICKET AGORA desse e-mail em caso de reclamações de
terceiros. Fica autorizada também ao TICKET AGORA não só a arquivar o endereço de IP do usuário, mas
também divulgar esse endereço IP em caso de reclamações de terceiros.



O TICKET AGORA não se responsabiliza por comentários, imagens, vídeos e áudios inseridos nos
conteúdos colaborativos, bem como as opiniões dos mesmos. O conteúdo de cada mensagem, imagem,
vídeo e áudio são de exclusiva responsabilidade do autor da mesma.



O TICKET AGORA tem a faculdade de excluir de forma sumária e injustificada qualquer inserção de
mensagem e/ou imagem, vídeo e áudio que entender violadora do espírito que presidiu a criação da
comunidade respectiva.



A responsabilidade pela inserção de mensagens e/ou imagens, vídeos e áudios que violem por qualquer
modo direitos autorias e/ou direitos de propriedade intelectual de terceiros será única e exclusiva de quem
promover a inserção.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
As informações fornecidas pelos Usuários dos Portais e os dados de acesso são tratadas conforme as regras
informadas em nossa Política de Privacidade que se encontra na url xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TICKET AGORA
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