
 

 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DO CIMA INTERNACIONAL 2020 
 

Para participar do CIMA Internacional 2020 você deve antes aceitar os seguintes 
termos e condições. Se caso, depois de ler estes termos e condições você decidir que não 
pode ou não quer aceita-los, você não poderá participar do CIMA Internacional 2020. Se 
você confirmar sua participação no CIMA Internacional 2020, você está confirmando que 
você leu e entendeu os termos e condições e que está de acordo com eles. 
 

1 ORGANIZAÇÃO 
 
CIMA Internacional 2020 é organizado pela MOVIDA Internacional. É um evento de 

motivação e capacitação intensa para jovens cristãos que desafia eles a uma entrega total a 
Deus, para descobrir seu lugar na Missão de Deus e tomar a decisão que marcará a sua vida 
e seu futuro. Isso acontece em uma semana de teoria e de uma a quatro semanas de 
prática. 
 

2 INSCRIÇÃO 
 
Os participantes que realizarem as inscrições receberão um comprovante de 

pagamento e devem apresentar este comprovante junto com seu RG, passaporte ou CPF na 
recepção do CIMA Internacional 2020, nas áreas designadas. A inscrição terá um caráter 
pessoal e intransferível e só será válido para o CIMA Internacional 2020. MOVIDA 
Internacional se reserva do direito de recusar qualquer inscrito que não cumpra os 
seguintes artigos. 
 

3 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
Ao aceitar as seguintes condições, o assinante está ciente e autoriza a MOVIDA 

Internacional a usar seus dados pessoais (e complementares) segundo as finalidades 
mencionadas no presente documento e para que seus dados sejam cedidos em favor dos 
parceiros e patrocinadores da MOVIDA Internacional que participarão do evento.Os 
interessados podem exercer seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição 
enviando uma carta oficial para o e-mail da MOVIDA Internacional (chile@movida-net.com) 
com uma cópia do seu RG indicando com clareza o direito que está exercendo. 
 

4 DIREITO DE IMAGEM  
 
Ao se inscrever no CIMA Internacional 2020 a pessoa inscrita ratifica seu 

consentimento expresso baseado em sua participação no evento, que incluem disposições 
relativas à transferência gratuita e indefinida de direitos de imagem e de propriedade 
intelectual e industrial sobre as fotografias e vídeos gravados e o trabalho realizado durante 
os eventos, a fim de promover e informar sobre a MOVIDA e as atividades que desenvolvem 
de acordo com os estatutos e regulamentos, juntamente com outros atos que são usados 
para realizar sua visão e missão organizacional.  



 

 
 

Todos os participantes do CIMA Internacional 2020 aceitam que sua imagem e dados 
pessoais básicos e complementares (nome, sobrenome, sexo, idade, nacionalidade e outros) 
que tenham fornecido à organização, sejam publicados e/ou retransmitidos através dos 
diversos canais de comunicação da MOVIDA Internacional que inclui, mas não se limita a: O 
site, a gravação de vídeo e streaming do evento, a publicação de comunicados de imprensa 
e entradas em blogs e outros canais, como Twitter, Facebook, Instagram, ou qualquer outro 
meio ou instrumento de comunicação ou informação em massa. 
 

5 COMPRA E REEMBOLSO DO DEPÓSITO 
 
Ao depositar a sua entrada e a participação no CIMA Internacional 2020 faz com que 

o participante aceite estas condições legais. O depósito da sua inscrição para CIMA 
Internacional 2020 não poderão ser reembolsado, salvo em casos extremos, de uma forma 
excepcional e bem fundamentada pode ser dada a outra pessoa, informando e solicitando a 
aprovação prévia da MOVIDA do seu país. Se você pagou o valor total do evento, e de forma 
alguma não poderá comparecer (ou não encontrou ninguém para abençoar com a 
inscrição), você será reembolsado com o valor parcial do valor total da inscrição, do 
reembolso será descontando a entrada da inscrição (USD 50,00). O prazo para solicitar o 
reembolso é até o dia 30 de novembro de 2019. 
 

6 CONSUMO DE ÁLCOOL E DROGAS  
 
Lembre-se que o consumo, produção, venda e tráfico de álcool, cigarros, drogas, ou 

qualquer outro tipo de narcóticos, ou substâncias ilícitas são proibidos durante o CIMA 
Internacional 2020 e em todas as atividades organizadas pela MOVIDA Internacional, 
especialmente pela natureza desses eventos. 
 

7 MENOR DE IDADE 
 
Quanto aos menores de idade, é obrigatória a autorização prévia de seus 

representantes legais, que serão considerados responsáveis por todos os seus atos. A 
inscrição no CIMA Internacional 2020 será validada após a apresentação ou envio da carta 
de autorização de seus pais (ou representantes legais). O original deverá ser entregue no dia 
da chegada na recepção do CIMA Internacional 2020 em Santiago do Chile. No caso do 
menor de idade atravessar a fronteira do seu país, deve obter a autorização de saída 
correspondente sob a responsabilidade de um adulto. 
 

8 COMPORTAMENTO DURANTE O CIMA INTERNACIONAL 2020 
 
No evento haverá diferentes grupos de participantes (participantes, voluntários, 

palestrantes, equipe coordenadora) diferenciados por uma pulseira ou credencial colorida 
que lhe dará acesso a determinados setores das instalações. O participante concorda em 
usar sua respectiva pulseira e crachá em todo o CIMA Internacional 2020. Não é permitida a 
entrada nos dormitórios do sexo oposto, nem nos escritórios da equipe de coordenação, da 
mesma forma, durante o período de sessões, plenárias ou outras atividades não é permitida 
a entrada nos dormitórios. É uma infração grave para um participante entrar em uma área 
onde o acesso é restrito. 



 

 
 

Durante o evento, o participante concorda em respeitar os horários e cumprir o 
programa, participando das atividades obrigatórias.O participante deve respeitar o 
programa geral, como horários de refeição, higiene pessoal, descanso, etc. Todos os 
participantes terão de obedecer às instruções dos voluntários e da equipa coordenadora. 
 

O participante compromete-se a cuidar das instalações e a manter a limpeza do 
local. Comprometem-se igualmente a reparar economicamente os danos causados tanto às 
instalações como aos bens de terceiros. 
 

Entendendo que é um evento cujo propósito é o treinamento bíblico, espiritual e 
missional, o participante está comprometido em ajudar com a busca de Deus e um coração 
focado em Sua missão deixando de lado outros interesses secundários. 
 

9 RESPONSABILIDADE DE RISCOS / ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE / EXONERAÇÃO 
/ ROUBO E PERDA 
 
(a) Responsabilidade de riscos. Apesar de nossa dedicação em criar um ambiente 

seguro no CIMA Internacional 2020, existe a probabilidade de acidentes ou outros 
contratempos, por isso pedimos que você faça o possível para evitar a possibilidade de ser 
ferido no CIMA Internacional 2020. 
 

Você também concorda em considerar cuidadosamente os riscos inerentes a 
qualquer atividade em que você optar por participar e tomar precauções antes de participar 
do CIMA Internacional 2020. A título de exemplo, assegure-se que esteja bem de saúde 
antes de se envolver em qualquer atividade física no CIMA Internacional 2020 e outras 
medidas de precaução no mesmo sentido. Além disso, tenha em mente que o número e 
diversidade de participantes pode criar situações de risco nas quais pedimos que você 
concorde com o seu bom senso de não se envolver, nem deve assumir qualquer 
responsabilidade por isso. 
 

Em resumo, você entende que sua presença no CIMA Internacional 2020 e sua 
participação nele são voluntárias e concorda em assumir a responsabilidade por qualquer 
dano resultante, de acordo com as leis aplicáveis.  

Da mesma forma, você aceita que a MOVIDA Internacional não será responsável por 
lesões ou acidentes que possam ocorrer no CIMA Internacional 2020 e que sejam de sua 
responsabilidade ou de terceiros, ou logo que estes últimos tenham cumprido com os 
elementos mínimos para a prestação dos serviços contemplados em tal evento. 
 

(b) Isenção de responsabilidade. Você (em seu próprio nome, parentes, 
representantes pessoais ou designados e qualquer pessoa que possa apresentar uma 
reclamação em seu nome) por meio deste documento, libera, exonera e concorda em não 
mover qualquer ação legal contra o CIMA Internacional 2020 e suas respectivas empresas 
controladoras, subsidiárias, afiliadas, executivos, diretores, sócios, acionistas, associados, 
agentes, empregados, distribuidores, patrocinadores e voluntários por danos, perdas ou 
quaisquer outros danos, juntamente com quaisquer custos processuais e de defesa e 
representação que possam surgir ou resultar da sua presença no CIMA Internacional 2020, 
exceto em caso de dolo ou negligência grave de nossa parte. 



 

 
 

 
(c) Exoneração. Você também concorda em indenizar e isentar o CIMA Internacional 

2020, suas empresas controladoras, subsidiárias, afiliadas, diretores, conselheiros, 
empregados, voluntários, agentes e representantes, incluindo custos, responsabilidades e 
honorários advocatícios, de qualquer ação judicial por qualquer terceiro em razão de sua 
presença ou conduta no CIMA Internacional 2020, bem como em conexão com tal presença 
ou conduta. 
 

(d) Roubo e perda. MOVIDA Internacional não é responsável pelas ações externas 
realizadas ou executadas por terceiros que não sejam a MOVIDA Internacional durante o 
CIMA Internacional 2020 que possam causar qualquer perda ou danos ao participante. 
Dessa forma, o participante não deve iniciar ações judiciais contra o CIMA Internacional 
2020, suas empresas controladoras, subsidiárias, coligadas, líderes, diretores, conselheiros, 
empregados, voluntários, agentes e representantes no sentido acima, garantindo que a 
organização crie adequadamente um ambiente seguro dentro das condições factuais 
permitidas. 
 

Se algum dos participantes ou pessoa externa for flagrado em situação de furto ou 
outro crime, será excluído do evento, expulso das instalações e comunicado às respectivas 
autoridades. 
 

10 INFRAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES  
 
MOVIDA Internacional não tem controle total sobre o cumprimento desta obrigação, 

nem controle total sobre o cumprimento das políticas de privacidade, pelo que não se 
responsabiliza por possíveis infrações por parte de terceiros, sejam eles organizadores do 
evento e/ou empresas ou pessoas a ele relacionadas, tais como participantes, pelas quais 
cada pessoa ou entidade assumirá a competente responsabilidade. Por favor, comunique 
qualquer violação destes termos e condições à nossa equipe: chile@movida-net.com. Se 
estes termos e condições não forem respeitados, a MOVIDA Internacional tem o direito de 
excluir a pessoa do evento. 
 

11 INTERPRETAÇÃO  
 
Qualquer dúvida ou discrepância que surja da aplicação ou interpretação destes 

artigos durante o CIMA Internacional 2020, será resolvida em última instância pela MOVIDA 
Internacional, que terá poderes para resolver qualquer conflito ou estabelecer qualquer 
norma de conduta, procedimento ou desenvolvimento do CIMA Internacional 2020, assim 
como a ação no âmbito do CIMA Internacional 2020 poderá ser realizada pelos 
participantes. Qualquer resolução nesse sentido será vinculativa para os participantes e será 
decisiva para o assunto. 

As partes acordam em submeter todas as dúvidas ou conflitos que possam surgir da 
negociação, interpretação, execução, incumprimento ou aplicação das normas descritas no 
presente contrato à jurisdição dos Tribunais da cidade de Santiago e das leis e regulamentos 
que as regem, renunciando, se for caso disso, à jurisdição que possa ser competente em 
função do seu domicílio. 
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