
TERMO DE USO 

Inscrição para a Contagem Regressiva em Galeria de Fotos do 7° Festival 

Mundial Uchinanchu 

 

Solicitamos a quem se inscrever (doravante INSCRITO) para a “Contagem 

Regressiva em Galeria de Fotos” a ser realizada pela Comissão Executiva do 7° 

Festival Mundial Uchinanchu (doravante COMISÃO) que leia atentamente o 

presente TERMO DE USO e realize a inscrição após concordar com seu teor. Ao 

realizar a inscrição, será considerado que concorda expressa e integralmente com 

o presente TERMO DE USO. 

 

1. OBJETIVO DE USO 

A Contagem Regressiva em Galeria de Fotos são imagens a serem  utilizadas na 

contagem regressiva para a realização do festival no site do 7° Festival Mundial 

Uchinanchu para promover o festival. Contamos com sua compreensão de que 

além de serem utilizadas na Contagem Regressiva, as imagens poderão ser 

utilizadas para fins de publicidade e conhecimento geral do festival. 

 

2. DIREITO AUTORAL 

a. Os arquivos das fotos a serem inscritos devem, no momento da inscrição, 

pertencer ao INSCRITO e caso houver direitos autorais de terceiros,  limitar-se 

àqueles com o consentimento obtido. 

b. Para que não tenha problemas relacionados com o direito à imagem das pessoas 

que aparecem nas fotos, fica sob responsabilidade do INSCRITO obter o 

consentimento e permissões necessárias das pessoas envolvidas. Ao se realizar 

a inscrição, será considerado que o INSCRITO obteve o consentimento. 

c. A COMISÃO poderá editar (cortar, apagar parte da foto, realizar correções 

etc.) o arquivo da foto recebida sem a necessidade da permissão do INSCRITO 

para sua publicação. Finalmente, o arquivo da foto editada será propriedade da 

COMISÃO.  

 

3. FORNECIMENTO DO ARQUIVO DA FOTO 

a. Forneça o arquivo da foto se concordar com o presente TERMO DE USO. 

b. Não serão aceitas as inscrições por meio postal. Serão aceitas apenas por 

e-mail. 

c. Não será possível substituir ou devolver a foto após realizada a inscrição. 

d. Não há limitação para a data em que a foto foi feita. 

e. O formato do arquivo da imagem deverá ser em JPG ou GIF, sem limite para o 

tamanho do arquivo da imagem. 

f. Os menores de 15 anos deverão se inscrever mediante permissão de seu 



responsável. 

g. Qualquer custo relacionado ao preparo do arquivo da foto e a inscrição é de 

inteira responsabilidade do INSCRITO.  

 

4. USOS PROIBIDOS:  

Caso corresponda a um dos itens a seguir, não será possível utilizar o arquivo da foto. 

E, caso seja constatado que o conteúdo da inscrição viola o disposto no presente 

TERMO DE USO, sua publicação poderá ser cancelada. 

a. Quando houver o risco de perda ou dano à imagem do 7° Festival Mundial 

Uchinanchu. 

b. Quando violar ou houver o risco de violar a legislação, a ordem e moral públicas. 

c. O que se mostrar evidente de que há intenção de realizar propaganda de produtos, 

empresas, lojas etc. 

d. Fotos sem possibilidade de obter permissão de uso. 

e. Utilizar o arquivo da foto editada para comercialização, locação, cópia etc. 

f. E outros casos em que a COMISÃO considerar inapropriado. 

 

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

Esta COMISÃO e a Província de Okinawa não serão responsabilizadas por quaisquer 

danos decorrentes do uso do arquivo da foto. 

 

6. OUTROS: 

Para questões não determinadas no presente Termo de Uso, entre em contato com 

o contato a seguir.  

 

Secretaria da Comissão Executiva do 7° Festival Mundial Uchinanchu  da Divisão 

de Promoção de Intercâmbio do Departamento da Cultura, Turismo e Esporte do 

Governo da Província de Okinawa 

〒900-8570  Izumizaki 1-2-2, Naha-shi, Okinawa-ken 

Tel: 098-866-8060 

E-mail: aa082400@pref.okinawa.lg.jp  

 


