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REGULAMENTO  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. As presentes disposições visam regular o CONCURSO CULTURAL - ARCHATHON          

EQUIPOTEL (“Concurso Cultural” ou simplesmente “Concurso”) promovido pela        

MUUVING CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA LTDA., com        

sede na Rua Bela Cintra, nº 539, 7º andar, no município de São Paulo, Estado de São                 

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.401.703/0001-64, doravante denominada          

individualmente Muuving;  

 

2. A Muuving Consultoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ltda. é uma plataforma de            

negócios para o mercado de Arquitetura e Design. 

 

3. Há 55 anos a Equipotel é um evento referência para toda a cadeia de hospitalidade               

e serviços alimentares na América Latina. Um ambiente propício para encontrar           

tendências, fazer relacionamento e fechar negócios, ao reunir num mesmo local           

toda a indústria com foco em serviços de hospitalidade. Com uma ampla exposição             

setorizada, uma vasta oferta de experiências e uma extensa programação de           

conteúdo, a Equipotel se consolida como o destino certo para aqueles que buscam             

produtos, soluções e serviços, relacionados a arte de receber bem. 

 

4. A Equipotel faz parte do portfólio de feiras da Reed Exhibitions Alcantara Machado.  

 

5. O objetivo do Archathon, a maior Maratona Arch&Design das Américas, visa           

estimular a produção arquitetônica, revelar as novas promessas do mercado de           

interiores, fomentar a conexão entre profissionais, além de levar conteúdo prático           

aos participantes.  

6. Este Concurso tem caráter exclusivamente recreativo-cultural e gratuito, não         

estando sujeito - de forma alguma - a qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos                
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do artigo 3o, inciso II, da Lei n.o 5.768/71, bem como do artigo 30 do Decreto no.                 

70.951/72. 

 

7. A participação neste Concurso é voluntária e totalmente gratuita, não sendo           

necessária a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está            

condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ ou valor, pelos participantes,           

seja qual for sua natureza e ainda que a título de ressarcimento de tributos. 

 

8. A participação neste Concurso sujeita todos os participantes às regras e condições            

estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o participante, no ato de seu           

cadastro, adere a todas as disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM           

TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento  

 

9. O Archathon Equipotel será destinado única e exclusivamente a PROFISSIONAIS          

FORMADOS no curso de Arquitetura e Urbanismo ou Design de Interiores e, na data              

da inscrição, com idade superior a 18 (dezoito) anos e que sejam residentes e              

domiciliados em território nacional. 

 

9.1. Restrições à inscrição. Não poderão se inscrever no concurso: 

 

● Sócios e Colaboradores da Muuving Consultoria e Desenvolvimento de         

Tecnologia Ltda;  

● Ex-funcionários e/ou ex-estagiários da Muuving Consultoria e       

Desenvolvimento de Tecnologia Ltda; 

● Membros da Comissão Julgadora do Archathon Equipotel, bem como seus           

cônjuges, pais, filhos, irmãos e sócios formais em pessoa jurídica; 

● Profissionais que não possam comprovar a sua colação de grau no curso de             

Arquitetura e Urbanismo ou Design de Interiores. 

 

10. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO  

 

10.1. O Archathon Equipotel será realizado pela Muuving Consultoria e         

Desenvolvimento de Tecnologia Ltda. nos dias 11 a 14 de SETEMBRO de 2017,             

em São Paulo.  

 

10.2. A Muuving Consultoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ltda. é uma empresa           

privada, regularmente inscrita no CNPJº 22.401.703.0001-64, situada na Rua         

Bela Cintra, 539, 7º andar, Bela Vista, São Paulo.  

 

10.3. Os três dias de maratona se dividem em: 
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■ (11/09) Maratona Criativa - DAY 1 - Dia em que parte do briefing             

surpresa é revelado e os participantes têm o desafio de desenvolver um            

projeto durante a feira Equipotel - 11/09 - 13h às 21h.  

 

■ (12/09) Maratona Criativa - DAY 2 - Dia em que a outra parte do briefing               

surpresa é revelado e os participantes têm o desafio de desenvolver um            

projeto durante a feira Equipotel - 12/09 - 13h às 21h.  

 

■ (13/09) Apresentação para os mentores - DAY 3 - Cada grupo faz uma             

apresentação de 10 minutos para o seu respectivo Mentor, que escolhe           

1 grupo para participar da grande final.  

 

■ (14/09) Julgamento - os finalistas apresentam os trabalhos elaborados         

(15. min) e, ao final, a Comissão Julgadora escolhe o projeto vencedor.  

 

10.4. O Archathon não é uma maratona de projeto individual. A inscrição deve ser             

feita por grupos de 3 (três) integrantes. 

 

10.5. No dia da Maratona Criativa do Archathon todos os participantes devem portar            

1 documento de identidade.  

 

10.6. A maratona será realizada em duas fases. A primeira fase é online, eliminatória,             

e as inscrições deverão ser feitas através do site www.archathon.com.br até o            

dia 03.09.2017, às 23:59h.  

 

10.7. O grupo deverá ler o Regulamento, e, se estiver de acordo com seus termos e               

condições , assinalar a opção “Declaro que li e aceito os termos do            

Regulamento” no momento da inscrição . Finalmente, deverá enviar 1 arquivo           

com o portifólio do grupo, por e-mail, com projetos autorais de seus membros.  

 

10.8. O portifólio a que se refere o item 2.7 deverá ser enviado para o e-mail:               

contato@archathon.com.br, com o título: (NOME DO GRUPO) + ARCHATHON         

EQUIPOTEL. O arquivo deve ter, no máximo, 10 MB.  

 

10.9. O portifólio a que se refere o item 2.7 deve ser 1 arquivo em PDF, contendo 1                 

projeto ou vários projetos. O projeto pode ser executado (fotos) ou apenas um             

projeto de estudo (vistas e perspectivas em 3D), lembrando que deve ser de             

autoria de ao menos 1 membro do grupo.  

 

10.10. As inscrições para o Archathon Equipotel se encerram no dia 03/09/2017, às            

23:59h.  

 

 

 

 

 

 

http://www.archathon.com.br/
mailto:contato@muuving.com.br
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10.11. O resultado da classificação para a etapa presencial será divulgado no dia            

05/09/2017. 

 

10.12. O projeto deverá ser de autoria de ao menos um participante do grupo. Ao              

inscrevê-lo, os participantes declaram que é uma criação original e própria, e            

não uma cópia ou um plágio de algo preexistente. Os participantes se            

responsabilizam completamente pelos direitos autorais do projeto enviado,        

declaram ainda que possuem todos os direitos e eventuais autorizações de           

terceiros para o envio, divulgação e utilização do projeto, assumindo plena e            

exclusiva responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade,        

honra e imagem de qualquer pessoa, e/ou a quaisquer outros bens           

juridicamente protegidos, eximindo a Muuving Consultoria e Desenvolvimento        

de Tecnologia Ltda e a Reed Exhibitions Alcantara Machado de qualquer           

responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.  

 

10.13. Ao se inscreverem no Archathon Equipotel, os participantes autorizam a          

divulgação de sua imagem, da imagem do projeto enviado para seleção da            

primeira etapa online e do projeto elaborado no dia da maratona para fins de              

marketing, para a divulgação de ações, programações, impressos em geral,          

incluindo, mas não se limitando a convites, folders, folhetos, livros, fotografias,           

produtos culturais, mídia escrita e falada, televisão, websites, disquetes,         

CD-Rom, DVD, Blu Ray, internet, rede privada de computadores, revistas          

eletrônicas e digitais, exposições, palestras ou outros materiais institucionais da          

Muuving Consultoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ltda., inclusive        

publicitários, em qualquer lugar existente ou que venham a existir, bem como            

nas suas páginas mantidas nas redes sociais. As informações pessoais          

fornecidas também poderão ser utilizadas livremente pela Muuving Consultoria         

e Desenvolvimento de Tecnologia Ltda. e Reed Exhibitions Alcantara Machado,          

especialmente para o envio de promoções e informações gerais da Muuving           

Consultoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ltda, Reed Exhibitions Alcantara         

Machado e de seus parceiros. 

 

10.14. Caso ocorra algum problema no preenchimento da inscrição, o participante          

visualizará uma mensagem de Erro. 

 

10.15. Um mesmo participante poderá se inscrever uma única vez. 

 

10.16. A organização do evento pode solicitar a cópia do comprovante de colação de             

grau. 

 

10.17. 24 grupos serão classificados para a fase presencial do concurso Archathon           

Equipotel por meio de uma Comissão Especial, cujas escolhas são soberanas.  
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10.18. A Comissão Especial Equipotel escolherá os 24 grupos para a fase presencial            

de acordo com os seguintes critérios:  

 

■ Originalidade; 

■ Estético e funcional; 

■ Criatividade; 

 

10.19. As inscrições para o Archathon Equipotel são gratuitas.  

  

10.20. Ultrapassada a fase online, durante a Maratona Criativa, o desafio consiste em            

desenvolver um projeto real, cujo briefing será definido pela Muuving          

Consultoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ltda em conjunto com a Reed           

Exhibitions Alcantara Machado, informado aos participantes pela comissão        

organizadora, com um conjunto de informações e instruções sobre o projeto a            

ser executado.  

 

10.21. Cada equipe deverá levar suas próprias ferramentas de trabalho pessoais          

(computador (desktop ou laptop), tablet, smartphone, monitor, mouse, software,         

etc.), de acordo com a sessão “Equipamentos” deste regulamento. 

 

10.22. A Infraestrutura será de uso comum, tal como internet, mesas e cadeiras, e             

será disponibilizada pelos organizadores do evento.  

 

10.23. Após o início das atividades, os inscritos podem, ou não, permanecer no local             

de realização do evento até seu encerramento. Os trabalhos poderão ser           

ininterruptos, a critério das equipes. 

 

10.24. Será permitida a utilização de dados externos, obtidos a partir da internet ou             

em redes sociais, desde que estes sejam legais ou não violem o direito de              

terceiros.  

 

10.25. A Comissão Julgadora pode desclassificar os projetos que não sigam o briefing            

proposto no início do evento. 

 

10.26. Cada um dos 24 grupos selecionados para participar da fase presencial será            

acompanhado por 1 mentor, profissional experiente com capacidade e         

conhecimento técnico. O papel do mentor é de auxiliar o grupo na elaboração             

do projeto. Todavia, o mentor não é obrigado a permanecer ininterruptamente           

no evento.  
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10.27. No terceiro dia do evento cada um dos 24 grupos tem 10 minutos para              

apresentar o projeto elaborado para o seu respectivo mentor, que define 1            

grupo finalista entre os 6 grupos que estão sob sua mentoria.  

 

10.28. No último dia do evento, os 4 finalistas terão 15 minutos para apresentar o              

projeto desenvolvido para uma Comissão Julgadora que determina o grupo          

vencedor.  

 

10.29. A apuração final será realizada no dia 14/09/2017. 
 

10.30. Somente será conferido certificado de Participação do Archathon Equipotel         

aos participantes que atingirem a frequência mínima de 90% no evento. 

 

10.31. No dia da Maratona Criativa, os grupos que entregarem o projeto entre 0 e 5               

min. após o horário de encerramento, terão como punição: 

 

■ Perda de 2 minutos de apresentação para os Mentores; 

 

10.32. Grupos que estiverem fora dos 5 minutos de tolerância, estão eliminados do            

evento, mas podem apresentar para os mentores, se assim desejarem.  

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

11.1. A Comissão Julgadora julgará conforme os critérios previamente        

estabelecidos, entre os quais destacamos: 

 

● Atendimento ao briefing; 

● Originalidade; 

● Estético e funcional; 

● Criatividade; 

 

11.2. O projeto vencedor será aquele que obtiver o maior número de votos dos             

membros da comissão. Em caso de empate, o voto de minerva é o do              

Presidente da Comissão Julgadora. 

 

11.3. A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível. 

 

11.4. Em caso de dúvidas ou controvérsias sobre questões que não puderem ser            

sanadas com as regras aqui previstas, estas serão submetidas à apreciação           

da Comissão Julgadora, seguindo mesmo critério de decisão aqui disposto. 
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12. PROJETO VENCEDOR 

 

12.1. O grupo que tiver seu projeto selecionado como o melhor pela Comissão            

avaliadora do Archathon Equipotel receberá o "Prêmio Archathon Equipotel         

2017" . Cada membro do grupo vencedor conquista 1 passagem aérea (com            

saída de São Paulo) para Paris (França) e hospedagem por 01 (uma) semana             

em Paris (França), no período de 05 a 11 de novembro de 2017, para o fim de                 

participarem da Missão de Negócios que ocorrerá durante o evento Batimat.  

 

12.2. Os participantes vencedores não terão seu prêmio negociado ou substituído          

por qualquer outra espécie de bens ou serviços, nem convertidos em dinheiro. 

 

12.3. Na hipótese de os participantes vierm a falecer, o prêmio será concedido ao             

segundo projeto mais votado pela Comissão Julgadora.  

 

12.4. É vedado ao participante vencedor transferir o prêmio para terceiros.  

 

 

13. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

13.1. O participante deverá manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer            

informação recebida proveniente à participação no Evento, bem como a          

Muuving e a Reed Exhibitions Alcantara Machado se comprometem, desde já,           

a manter sigilo total de todos os dados enviados pelos Participantes. O banco             

de dados, imagens e projetos gerado em função das inscrições será de inteira             

propriedade da Muuving e Reed Exhibitions Alcantara Machado que poderá          

utilizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que melhor lhe prouver. 

 

13.2. O participante autoriza a Muuving e Reed Exhibitions Alcantara Machado a           

divulgar seu nome e o título do projeto, tal qual informado na ficha de inscrição               

para fins estatísticos e de divulgação dos resultados desta edição Archathon. 

 

13.3. A Muuving, como uma empresa com grande viés na área de tecnologia, está             

sempre desenvolvendo projetos na área de Tecnologia de Produção,         

envolvendo os mais diversos temas, inclusive os temas que poderão ser           

desenvolvidos e apresentados no decorrer do Evento. Em virtude disso, a           

Muuving e Reed Exhibitions Alcantara Machado poderão implementar, por         

coincidência, a qualquer momento, eventuais projetos que possam conter         

ideias e conceitos idênticos ou semelhantes àqueles desenvolvidos na         

Archathon, sem que isso signifique dizer que seja devido ao participante           

qualquer remuneração ou compensação neste sentido, salvo no caso de          

comprovação cabal e inequívoca de que se trata de projeto de sua autoria, o              

que somente deverá ocorrer através dos meios judiciais cabíveis. 
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14. EQUIPAMENTOS 

 

14.1. Os participantes devem dispor de seus próprios equipamentos (no mínimo, um           

laptop com conexão wireless) para realização das atividades do Archathon          

Equipotel. A responsabilidade pelo transporte e segurança de tais         

equipamentos, bem como a utilização dos mesmos durante todo evento fica           

por conta de cada participante. A equipe organizadora do evento determinará           

oportunamente a melhor forma de individualizar cada equipamento        

correspondente ao respectivo participante. Quaisquer normas de segurança        

ou de identificação de equipamentos deverão ser estritamente seguidas pelos          

participantes. A Muuving e a Reed Exhibitions Alcantara Machado não se           

responsabilizam por objetos esquecidos ou deixados nas dependências do         

evento.  

 

14.2. A voltagem do local onde acontece o Archathon Equipotel é 220 volts. 

 

14.3. A Muuving e a Reed Exhibitions Alcantara Machado não se responsabilizam por            

danos causados aos equipamentos durante o Archathon Equipotel, nem sobre          

objetos deixados no local.  

f 

15. REGRAS DE CONDUTA 

 

15.1. A equipe Archathon Equipotel quer proporcionar o ambiente mais criativo,          

divertido e inovador possível, mas para isso é extremamente importante que           

cada um aja com o máximo de respeito e civilidade. 

 

15.2. Por isso, é importante que o participante observe atentamente todas as           

instruções informadas pela equipe antes e durante o desenrolar do Evento,           

sempre de forma imediata. A inobservância das instruções poderá ocasionar o           

imediato cancelamento da inscrição do participante, seja antes, seja durante o           

Evento, sem possibilidade de nova inscrição. É absolutamente proibido o          

consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e produtos congêneres durante o          

Evento, exceto quando autorizado pela produção, bem como, por razões          

óbvias, a utilização indevida de quaisquer drogas ou medicamentos. 

 

15.3. Deve ser ressaltado que, durante o Evento, qualquer atividade constatada que           

seja considerada suspeita deverá ser imediatamente informada a qualquer dos          

membros da equipe do Evento e/ou ao pessoal designado para segurança. 

 

15.4. Eventuais incidentes ocorridos durante o Evento, envolvendo quaisquer        

aspectos relativos a comportamento dos participantes e/ou descumprimento        
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das instruções passadas pela equipe com relação ao Evento, serão resolvidos           

de forma soberana e irrecorrível pela própria equipe da edição Archathon. 

 

16. POLÍTICA DE REDE E SEGURANÇA 

 

16.1. Os participantes terão acesso gratuito à internet durante o Evento, bem como            

recursos de rede. A equipe de produção disponibilizará oportunamente         

instruções para o acesso. 

 

16.2. Note que a rede será continuamente monitorada durante a realização do           

Evento, por motivos de segurança, pelo que o participante deverá utilizar os            

recursos disponíveis única e exclusivamente para finalidades do Evento. 

 

16.3. Utilização diversa do ora previsto deverá ser previamente autorizada pela          

equipe do Evento, não sendo tolerada qualquer utilização desvirtuada ou          

considerada ilícita pelos participantes, cabendo discricionariamente à equipe        

do Evento o julgamento e providências referentes a cada caso, de forma            

absolutamente soberana e irrecorrível. 

 

16.4. Os participantes não poderão usar os serviços para violar a segurança ou a             

integridade de qualquer rede, computador ou sistema de comunicação,         

aplicativo de software ou dispositivo de rede. As atividades proibidas incluem,           

mas não estão restritas a: acesso não autorizado, intercepção, falsificação de           

origem, negação de serviço (DOS) e interferência internacional. 

 

 

17. DIREITOS DE TERCEIROS 

 

17.1. Os participantes durante o Evento deverão respeitar direitos de terceiros, em           

especial direitos autorais e direitos de propriedade intelectual. Os participantes,          

e nunca a Muuving e Reed Exhibitions Alcantara Machado, serão          

responsabilizados por quaisquer violações de direitos de terceiros. A Muuving e           

Reed Exhibitions Alcantara Machado se reservam o direito de regresso ou,           

quando aplicável, de denunciação à lei (ou outra forma de intervenção de            

terceiro aplicado ao caso concreto) em razão de questionamentos que a           

Muuving ou Reed Exhibitions Alcantara Machado venham a sofrer por          

descumprimento do presente item por parte dos participantes. 

 

 

18. RESPONSABILIDADE LIMITADA 

 

18.1. A responsabilidade da Muuving e da Reed Exhibitions Alcantara Machado é           

limitada à organização e execução do Evento, na forma definida neste           
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informativo. A Muuving e a e a Reed Exhibitions Alcantara Machado não será             

responsável por quaisquer prejuízos e danos sofridos pelos participantes que          

não tenham sido provocados direta e culposamente pela Muuving ou pela           

Reed Exhibitions Alcantara Machado. Por esta razão, a Muuving recomenda          

fortemente, por razões de segurança, que os participantes não deixem a área            

destinada ao Evento. 

 

18.2. A equipe do Evento não está habilitada a intervir, nem será responsabilizada,            

por quaisquer fatos que ocorram fora do espaço designado ao Evento e/ou            

que não guardem relação com o mesmo. 

 

18.3. A Muuving e/ou Reed Exhibitions Alcantara Machado, ainda, não serão          

responsabilizadas por eventos imprevisíveis ou por eventos que, ainda que          

previsíveis, apresentem-se sob forma excessiva ou extraordinária, nem nas         

hipóteses de caso fortuito ou força maior. A Muuving e/ou Reed Exhibitions            

Alcantara Machado também não serão responsabilizadas nas hipóteses em         

que outros agentes tenham contribuído com culpa ou dolo, incluindo a própria            

vítima, e nas hipóteses em que, ainda que tenha a Muuving agido dentro do              

razoavelmente exigido, por fatores externos e/ou independentes, o dano ou          

prejuízo não tenha sido ou não pôde ser evitado. 

 

18.4. O Evento poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por qualquer razão.           

Nenhuma das disposições deste regulamento gera qualquer direito líquido e          

certo ou qualquer expectativa de direito a qualquer participante com referência           

a qualquer objeto. 

 

18.5. A programação do evento pode sofrer alterações, conforme fatos         

supervenientes.  

 

 

19. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO ARCHATHON EQUIPOTEL  

 

19.1. Os resultados das apurações de todas as etapas do Concurso serão           

veiculados nos mesmos meios de comunicação utilizado para divulgação do          

concurso.  

 

 

20. PENALIDADES 

 

20.1. Serão consideradas nulas e ficarão imediatamente desclassificadas e        

impedidas de concorrer aos prêmios, as inscrições em que se verificar tentativa            

de fraude ou abuso relativamente às inscrições, ou ainda da utilização de            

qualquer meio eletrônico, informático, digital, robótico, repetitivo, automático,        
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mecânico e/ou análogo com intuito deliberado de reprodução automática e/ou          

repetitiva de inscrições, idênticas ou não, importando na nulidade, também, de           

todas as inscrições efetuadas pelo participante que tenha se utilizado de um            

dos referidos meios ou com um dos referidos fins, ainda que nem todas as              

inscrições tenham resultado do uso de tais meios e/ou sido realizadas com tal             

finalidade. 

 

20.2. Igualmente, serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem        

burlar este Regulamento ou fornecerem qualquer tipo de informação inverídica,          

sendo responsabilizados pelo ato no âmbito da esfera civil e criminal.  

 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste        

Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela           

organização do Evento. 

 

21.2. A organização do evento pode alterar as regras deste edital a qualquer            

momento. 

 

21.3. A participação no Evento através da efetivação da inscrição, conforme definido           

acima neste Regulamento, bem como o posterior aceite online, implicam no           

conhecimento e total aceitação deste Regulamento. 

 

21.4. A aceitação online dos termos deste Regulamento pelos participantes,         

condição prévia para a participação regular no Evento, também implicará na           

expressa autorização e licenciamento gratuitos, mundiais, livres de pagamento         

de royalties, por prazo indeterminado à Muuving e Reed Exhibitions Alcantara           

Machado, suas afiliadas ou controladoras para fins de reprodução parcial ou           

integral, edição, adaptação, tradução para qualquer outro idioma, publicação,         

transmissão, emissão, distribuição e comunicação ao público por quaisquer         

meios e em quaisquer formatos de: 

 

21.4.1. nome, imagem, vídeo e voz dos participantes que poderão ser gravados           

durante o período de participação neste Evento, a critério da equipe           

organizadora;  

21.4.2. divulgação do escopo, conteúdo e funcionalidades do projeto vencedor         

e dos projetos participantes. 

 

21.5. Os participantes vencedores ou qualquer dos participantes não terão direito ao           

recebimento de quaisquer valores, seja a que tempo e/ou a que título for, em              

virtude de qualquer forma de utilização, divulgação e reprodução. 
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21.6. Os participantes declaram, ainda, que qualquer funcionalidade dos respectivos         

projetos, bem como os próprios projetos desenvolvidos para a participação          

neste Evento não ofendem ou transgridem quaisquer direitos de terceiros,          

especialmente direitos de propriedade intelectual; não são ofensivos, injuriosos,         

difamadores; nem são de qualquer forma ilegais ou ilícitos. 

 

21.7. Os participantes concordam em indenizar e ressarcir a Muuving e a Reed            

Exhibitions Alcantara Machado caso estas venham a ser questionadas por          

quaisquer das hipóteses previstas acima. 

 

21.8. Se a Muuving e/ou Reed Exhibitions Alcantara Machado, de acordo com os            

critérios estabelecidos única e exclusivamente pelas mesmas, concluir que         

qualquer participante obteve qualquer vantagem indevida mediante a        

utilização de meios fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos        

considerados inadequados pela organização do Evento, o referido        

participante, bem como seu grupo, será imediatamente desclassificado. 

 

21.9. Quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem entre os         

participantes e a Muuving e/ou Reed Exhibitions Alcantara Machado,         

relacionadas aos termos deste Regulamento deverão ser, exclusivamente,        

dirimidas perante o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, com exclusão             

de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

22. CONTATO  

 

22.1. Qualquer dúvidas e/ou questões relativas a este Regulamento ou ao Archathon           

deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico:      

contato@archathon.com.br 

 
 

Organização: Muuving Consultoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ltda. 
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