PORTUGUÊS / ENGLISH
1.1. Para se qualificar para entrar na competição, você deve ter mais
de 18 anos de idade.
1.1.2 TODAS AS OBRAS DE CONCURSOS INTERNACIONAIS
COM EXIBIÇÃO ABERTA COM PÚBLICO DEVEM SER
SUBITIDAS EM PORTUGUÊS.
1.2. Ao entrar na competição, você aceita estas regras de
competição.
1.3. As inscrições devem ser enviadas até o prazo de inscrição na
URL da competição: https://filmfreeway.com/brazilcinefest
1.4. A competição está aberta a TODOS, 18 anos e mais velhos,
cineastas profissionais e amadores.
1.5. Ao entrar na competição, você concorda e reconhece que o
Brasil Cinefest tem permissão para receber e revisar seus dados de
registro. Os participantes concordam que os dados pessoais,
incluindo, entre outros, nome, endereço para correspondência,

número de telefone e endereço de e-mail podem ser coletados,
processados, armazenados e utilizados para os propósitos de
conduzir e administrar este concurso de fotos. A qualquer momento,
os participantes têm o direito de acessar, revisar, retificar ou cancelar
qualquer dado pessoal, enviando um e-mail para o seguinte
endereço: brazilcinefest@gmail.com
2.1. Para participar da competição, os participantes também devem
pagar a taxa de inscrição e preencher o formulário de inscrição para
serem considerados para a competição.
3.1. Todas as inscrições serão revisadas e pré-selecionadas pela
curadoria. As entradas selecionadas serão analisadas pelo júri interno
de especialistas. Os jurados escolherão os vencedores. As decisões
do júri são finais.
3.2. Filmes ganhadores podem ser incluídos no futuro em e / ou
projeções e projeções em instituições educacionais, de artes e
festivais em todo o mundo com sem fins lucrativos ou comercial. O
Brasil Cinefest sempre notificará o proprietário do filme antes de tal
inclusão ser feita e aguardar autorização. Cada cineasta retém os
direitos autorais de seus trabalhos e as linhas de crédito apropriadas
serão atribuídas a cada uma, se exibidas ou exibidas em qualquer
lugar.
3.3. Os prêmios em dinheiro (SE APRESENTADOS) serão pagos
por transferência eletrônica ou outros métodos eletrônicos.
Quaisquer taxas incorridas para transferências em moeda estrangeira
serão deduzidas do valor do prêmio.
4.1. O Brazil Cinefest se reserva o direito, a seu exclusivo critério,
de desqualificar e remover qualquer filme que não esteja em
conformidade com os seguintes requisitos, mesmo depois que o
filme aparecer no site.
4.1.1. Você é o proprietário ou produtor dos direitos autorais.
4.1.2. Você tem o direito de entrar com seu filme na competição
escolhida.

4.1.3. Tanto quanto é do seu conhecimento, os filmes não contêm
nenhum conteúdo infrator, ameaçador, falso, enganoso, abusivo,
ofensivo, difamatório, vulgar, obsceno, escandaloso, inflamatório,
pornográfico ou profano.
4.1.4. Tanto quanto é do seu conhecimento, o filme não contém
nenhum material que possa constituir ou encorajar conduta que
possa ser considerada ofensa criminal, dar origem a responsabilidade
civil ou, de outra forma, violar qualquer lei.
4.1.5. O filme não infringe os direitos autorais, marcas registradas,
direitos de contrato ou quaisquer outros direitos de propriedade
intelectual de terceiros, ou viola os direitos de privacidade ou
publicidade de qualquer pessoa.
4.1.6. Você concorda em indenizar totalmente o Brasil Cinefest em
relação a todos os royalties, taxas e quaisquer outras quantias
devidas a qualquer pessoa em razão de sua violação de qualquer um
dos itens acima.
4.2. Você confirma que cada pessoa retratada nas obras concedeu
permissão para ser conforme mostrado. Quaisquer fantasias,
adereços ou outros materiais usados devem ser alugados ou
emprestados com a permissão do proprietário, e todas as outras
permissões relevantes devem ter sido obtidas.
4.3. Todos os participantes concordam que todos os trailers enviados
para a competição podem ser reproduzidos (com mais créditos de
direitos autorais) e usados para conduzir e promover competições de
cinema em Macaé.
4.4. Qualquer trailer ou spotligth usado por este festival terá uma
linha de crédito. Qualquer falha em fornecer tal linha de crédito não
será considerada uma violação, contanto que a Brasil Cinefest use
seus esforços razoáveis para corrigir tal falha dentro de um prazo
razoável a partir da data de notificação de tal falha.
4.1.2. Você tem o direito de entrar no filme nesta competição.

4.1.3. Tanto quanto é do seu conhecimento, os filmes não contêm
nenhum conteúdo infrator, ameaçador, falso, enganoso, abusivo,
ofensivo, difamatório, vulgar, obsceno, escandaloso, inflamatório,
pornográfico ou profano.
4.1.4. Tanto quanto é do seu conhecimento, o filme não contém
nenhum material que possa constituir ou encorajar conduta que
possa ser considerada ofensa criminal, dar origem a responsabilidade
civil ou, de outra forma, violar qualquer lei.
4.1.5. O filme não infringe os direitos autorais, marcas registradas,
direitos de contrato ou quaisquer outros direitos de propriedade
intelectual de terceiros, ou viola os direitos de privacidade ou
publicidade de qualquer pessoa.
4.1.6. Você concorda em indenizar totalmente o Brasil Cinefest em
relação a todos os royalties, taxas e quaisquer outras quantias
devidas a qualquer pessoa em razão de sua violação de qualquer um
dos itens acima.
4.2. Você confirma que cada pessoa retratada nas obras concedeu
permissão para ser conforme mostrado. Quaisquer fantasias,
adereços ou outros materiais usados devem ser alugados ou
emprestados com a permissão do proprietário, e todas as outras
permissões relevantes devem ter sido obtidas.
4.3. Todos os participantes concordam que todos os trailers enviados
para a competição podem ser reproduzidos (com mais créditos de
direitos autorais) e usados para conduzir e promover competições de
cinema em Macaé.
4.4. Qualquer trailer ou spotligth usado por este festival terá uma
linha de crédito. Qualquer falha em fornecer tal linha de crédito não
será considerada uma violação, contanto que a Brasil Cinefest use
seus esforços razoáveis para corrigir tal falha dentro de um prazo
razoável a partir da data de notificação de tal falha.
4.5 Você reconhece que o Brazil Cinefest e seus parceiros de evento
não assumem nenhuma responsabilidade e não são responsáveis por
qualquer uso indevido de imagem.

4.6. Brasil Cinefest não assume nenhuma responsabilidade por
qualquer informação incorreta, imprecisa ou incompleta, seja
causada por usuários do site ou por qualquer um dos equipamentos
ou programação associados ou utilizados na competição, e Brasil
Cinefest não assume nenhuma responsabilidade por falha técnica,
hardware ou software de qualquer tipo, para conexões de rede
perdidas, transmissões computadoras ilegíveis, outros problemas ou
problemas técnicos em relação à concorrência. Brasil Cinefest não
assume nenhuma responsabilidade por qualquer erro, omissão,
corrupção, interrupção, apagamento, defeito, atraso na operação ou
transmissão, falha na linha de comunicações, roubo ou destruição ou
acesso não autorizado ou alteração de entradas. Brasil Cinefest não
se responsabiliza por quaisquer problemas ou defeitos técnicos de
qualquer rede telefônica ou linhas, sistemas computacionais on-line,
servidores, equipamentos de informática, software, falha de qualquer
e-mail endereçado ao Brasil Cinefest por conta de problemas
técnicos, erro humano ou congestão de tráfego na internet ou em
qualquer site, ou qualquer combinação deles, incluindo qualquer
dano ou dano ao seu computador ou de qualquer outra pessoa
relacionado ou resultante de participação ou download de qualquer
material na competição. Se, por qualquer motivo, a fotografia de um
participante não puder ser visualizada ou não puder ser executada
conforme o planejado, incluindo infecção por vírus de computador,
bugs, adulteração, intervenção não autorizada, fraude ou falhas
técnicas, a Brazil Cinefest não assume nenhuma responsabilidade.
4.7. Em hipótese alguma o Brasil Cinefest, seus membros, parceiros
de evento ou seus dirigentes, diretores, funcionários, serão
responsáveis por quaisquer danos ou perdas de qualquer tipo,
incluindo danos diretos, indiretos, incidentais, conseqüentes,
especiais ou punitivos decorrentes de qualquer acesso do
concorrente e uso do site e participação na competição. Sem limitar
a generalidade do exposto, tudo no site é fornecido "como está", sem
garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo mas não

limitada a, garantias implícitas de comercialização, adequação à
finalidade ou uso ou não violação.
4.8. Você concorda em participar de publicidade relacionada e do
uso de seu nome e imagens vencedoras para fins de publicidade,
promoção e publicidade para o Brasil Cinefest e a competição sem
compensação adicional. Tais solicitações não serão negadas sem
motivo.
4.9. Como agente do SMG Film e do grupo SMG, o Brazil Cinefest
pode sugerir filmes para distribuição a ser negociada com o cineasta
/ produtor do filme.
5.0. Brazil Cinefest trabalha com sistema online PAYPAL.
RANGE:
Curtas de 01:00 a 25:00
Longas de 60:00 to 120:00
Produções com no máximo 2 anos.

Rules and Terms
1.1. To qualify to enter the competition, you must be over 18 years
of age.
1.1.2 ALL works of International competitions with open screening
with audience should have be subtitled in Portuguese.

1.2. By entering the competition you hereby accept these
competition rules.
1.3. Entries must be submitted no later than the deadline of listed on
the competition URL: https://filmfreeway.com/brazilcinefest
1.4. The competition is open to EVERYONE, 18 years and older,
professional and amateur filmmaker alike.
1.5. By entering the competition, you agree and acknowledge that
Brazil Cinefest is permitted to receive and review your registration
data. Participants agree that personal data including, but not limited
to, name, mailing address, phone number, and email address may be
collected, processed, stored and otherwise used for the purposes of
conducting and administering this photo competition. At any time,
participants have the right to access, review, rectify or cancel any
personal data by sending an email to the following address:
brazilcinefest@gmail.com
2.1. To enter the competition, participants must also pay the entry
fee(s) and complete the submission form in order to be considered
for the competition.
3.1. All entries will be reviewed and pre-screened by Macae Cine
Stuff. Screened entries will then be reviewed by the internal jury of
experts. Open Jury will choose the winners. The decisions of the jury
are final.
3.2. Winning may be included in the future in and/or screenings and
projections at arts institutions and festivals worldwide with non
profit or comercial propouse. Brazil Cinefest will always notify the
owner of the movie before such an inclusion is made and wait for
authorization. Each filmmaker retains copyright of his or her works,
and proper credit lines will be attributed to each one if exhibited or
screened anywhere.
3.3. Cash prizes (IF PRESENTED) will be paid by wire transfer or
other electronic methods. Any fees incurred for foreign currency
transfers will be deducted from the winning amount.

4.1. Brazil Cinefest reserves the right, in its sole discretion, to
disqualify and remove any movie that does not comply with the
following requirements, even after the movie appears on the website.
4.1.1. You are the copyright owner or producer.
4.1.2. You have the right to enter the movie in this competition.
4.1.3. To the best of your knowledge, the movies do not contain any
infringing, threatening, false, misleading, abusive, harassing,
libelous, defamatory, vulgar, obscene, scandalous, inflammatory,
pornographic or profane content.
4.1.4. To the best of your knowledge, the movie do not contain any
material that could constitute or encourage conduct which would be
considered a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise
violate any law.
4.1.5. The movie does not infringe upon the copyrights, trademarks,
contract rights, or any other intellectual property rights of any third
person or entity, or violate any person’s rights of privacy or
publicity.
4.1.6. You agree to fully indemnify Brazil Cinefest in respect of all
royalties, fees and any other monies owing to any person by reason
of your breaching any of the foregoing.
4.2. You confirm that each person depicted in the works has granted
permission to be as shown. Any costumes, props or other materials
used must be rented or borrowed with the permission of the owner,
and all other relevant permissions must have been obtained.
4.3. All entrants agree that all trailers submitted to the competition
may be reproduced (with woner copyright credit) and used to

conduct and promote Brazil Cinefest competitions.
4.4. Any trailer or spotligth used by this festival shall carry a credit
line. Any failure to provide such credit line shall not be deemed to
be a breach, as long as Brazil Cinefest uses its reasonable endeavors
to rectify such failure within a reasonable period from the date of
notice of such failure.
4.5 You acknowledge that Brazil Cinefest and its event partners
assume no responsibility and are not liable for any image misuse.
4.6. Brazil Cinefest assumes no responsibility for any incorrect,
inaccurate or incomplete information, whether caused by website
users or by any of the equipment or programming associated with or
utilized in the competition, and Brazil Cinefest assumes no
responsibility for technical, hardware or software failure of any kind,
for lost network connections, garbled computer transmissions, other
problems or technical malfunctions with regard to the competition.
Brazil Cinefest assumes no responsibility for any error, omission,
corruption, interruption, deletion, defect, delay in operation or
transmission, communications line failure, theft or destruction or
unauthorized access to or alteration of entries. Brazil Cinefest is not
responsible for any problems or technical malfunction of any
telephone network or lines, computer on-line systems, servers,
computer equipment, software, failure of any e-mail addressed to
Brazil Cinefest on account of technical problems, human error or
traffic congestion on the internet or any website, or any combination
thereof, including any injury or damage to your or any other person's
computer related to or resulting from participation or downloading
any materials in the competition. If for any reason a contestant’s
photograph cannot be viewed or is not capable of running as
planned, including infection by computer viruses, bugs, tampering,
unauthorized intervention, fraud or technical failures, Brazil Cinefest
assumes no responsibility.

4.7. In no event will Brazil Cinefest, its members, event partners or
its officers, directors, employees, be responsible or liable for any
damages or losses of any kind, including direct, indirect, incidental,
consequential, special or punitive damages arising out of any
contestant’s access to and use of the website and participation in the
competition. Without limiting the generality of the foregoing,
everything on the Website is provided "as is", without warranty of
any kind, either express or implied, including but not limited to, the
implied warranties of merchantability, fitness for purpose or use or
non-infringement.
4.8. You agree to participate in related publicity and to the use of
your name and winning images for the purposes of advertising,
promotion and publicity for Brazil Cinefest and the competition
without additional compensation. Such requests will not be
unreasonably withheld.
4.9. As agent of SMG Film and SMG group, Brazil Cinefest could
suggest movies and send packets to be approval as possible product
to film market to be directely accorded with the producer or director
of the movie.
5.0. Brazil Cinefest works with Paypal account
5.1 - RANGE:
Short movie from 01:00 to 25:00
Feature movie 60:00 to 120:00
At least 2 years production.

