TERMOS E CONDIÇÕES DA SELEÇÃO DE CASTING PARA O PROGRAMA DE FÉRIAS COM O EX BRASIL QUARTA TEMPORADA – “Seleção de Casting”
Favor ler cuidadosamente estes Termos e Condições da Seleção de Casting para participar da quarta temporada do
programa DE FÉRIAS COM O EX BRASIL - QUARTA TEMPORADA, intitulada Seleção de Casting (“Seleção”), pois eles
representam seu acordo legal com a MTV Networks Latin America, Inc. (“MTVNLA”, “nós”, “nosso(s)”) e trazem as
regras e condições para que você envie seu Formulário para participar de nossa seleção (doravante "T&C").
Ao enviar e/ou submeter um Formulário de Inscrição para nós (conforme definido abaixo no item 2), você receberá
automaticamente uma mensagem de confirmação e ficará confirmada sua ciência e aceitação destes T&C e você
estará subordinado ao cumprimento das obrigações aqui previstas como condição para que seu Formulário de
Inscrição possa ser avaliado por nós.
Estes T&C estão sujeitos à Política de Privacidade do site do canal MTV (“Política de Privacidade”) disponível em
http://www.mtv.com.br/info/politica-de-privacidade
1 – O que é a Seleção de Casting
A Seleção de Casting para o programa DE FÉRIAS COM O EX BRASIL - QUARTA TEMPORADA é uma iniciativa
organizada pela MTVNLA para encontrar os novos participantes do referido programa do tipo Reality Show em que 5
(cinco) homens e 5 (cinco) mulheres ficam confinados em uma casa numa praia paradisíaca. Durante o confinamento,
os ex-namorados dos 10 (dez) participantes entrarão de surpresa na casa para gerar conflito entre eles.
Se seu Formulário de Inscrição for selecionado a equipe de produção da MTV e/ou a equipe da produtora FLORESTA
REALIZAÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA. entrarão em contato com você para marcar a data e as condições de sua
participação no processo de Seleção de Casting. E de acordo com seu desempenho você poderá participar da quarta
temporada do programa DE FÉRIAS COM O EX BRASIL!
2 - Quem poderá participar da Seleção e como se inscrever
Estarão aptos a participar da Seleção de Casting os telespectadores do canal por assinatura MTV que sejam maiores
de 18 anos, residentes e domiciliados no território brasileiro e que aceitarem estes T&C e realizarem sua inscrição
para participar da Seleção de Casting de acordo com o procedimento descrito neste item.
A sua inscrição na Seleção deverá ser feita através do preenchimento do Formulário hospedado nesse link:
http://www.mtv.com.br/noticias/ruxtzy/participe-dfce-4 (“Formulário“).
A confirmação de sua inscrição na Seleção de Casting só se dará após a finalização do preenchimento completo do
Formulário, juntamente com a confirmação de que você é maior de 18 anos e da expressa manifestação de sua
concordância e aceite das regras e condições destes T&C.
3 - Período de validade da Seleção
O envio dos Formulários de Inscrição para a Seleção de Casting será válido das 00h00 do dia 04/12/2018 até o dia
30/01/2019 às 23h59 por meio do site do canal MTV.
Não terão validade os Formulários que não preencherem as condições básicas destes T&C e/ou forem submetidos
fora do prazo de validade aqui descrito.
Você é o único responsável por suas comunicações (e suas consequências) feitas em seu nome, nome de usuário,
endereço de e-mail, e seu registro e informações de perfil, caso existam.
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Ao enviar seu Formulário de Inscrição, você estará sendo avaliado, e não garantimos de forma alguma sua
participação na Seleção de Casting e tampouco na quarta temporada do programa DE FÉRIAS COM O EX BRASIL!
A MTVNLA não é responsável por nenhum envio de Formulário incompleto, inválido, corrompido ou fora dos padrões
especificados nestes T&C, os quais serão desqualificados, a exclusivo critério da MTVNLA. Também não seremos
responsáveis por qualquer falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a mau funcionamento
eletrônico; ou por qualquer falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo, que possa ocorrer durante o
processamento do envio de qualquer Formulário.
4- Da escolha de seu Formulário de Inscrição pela MTVNLA
Se seu Formulário for escolhido, a produção da MTVNLA entrará em contato com você para marcar a data de sua
participação na Seleção de Casting e lhe informará as condições de sua participação.
Ao ser convidado para participar da Seleção de Casting, você está ciente de que deverá custear por conta própria seu
comparecimento pontual no dia e local indicado pela produção da MTVNLA, e caso não compareça, será
automaticamente desclassificado.
No dia da Seleção de Casting você deverá assinar uma autorização de uso de imagem e de liberação de direitos, bem
como um Termo de Confidencialidade para a MTVNLA, como condição prévia para participar, pois ao participar da
Seleção de Casting, você poderá ter sua imagem e sua performance gravadas durante a Seleção de Casting e tais
imagens e conteúdos que gravarmos poderão ser usados por nós.
5- Condições Gerais
Ao enviar para a MTVNLA seu Formulário você declara sua ciência acerca das regras e condições previstas nestes T&C
e, portanto, você licencia e autoriza à MTVNLA de forma total, definitiva, irretratável e irrevogável os direitos de uso
de sua imagem, nome e dados biográficos, para ser(em) coletados, armazenados e utilizado(s) pela MTVNLA ou por
terceiros autorizados por esta, no todo ou em parte na Seleção de Casting e na quarta temporada do programa DE
FÉRIAS COM O EX BRASIL produzido pela MTVNLA, bem como em outros programas, campanhas e projetos dos canais
de programação, plataformas, aplicativos e websites da MTVNLA.
Ao enviar seu Formulário para a MTVNLA você concorda em indenizar, defender e isentar a MTVNLA e seus
sucessores e cessionários, e qualquer um de seus respectivos executivos, diretores, funcionários, agentes,
representantes, licenciantes, anunciantes, fornecedores, e prestadores de serviços operacionais de todas e
quaisquer reivindicações, ações, perdas, despesas, danos e custos (incluindo honorários advocatícios razoáveis),
resultante de qualquer violação das regras e obrigações aqui contidas nestes T&C, bem como das declarações e
garantias aqui previstas e assumidas por você no momento em que você nos enviar seu Formulário.
A MTVNLA se reserva o direito de assumir, às suas expensas, a defesa exclusiva e controle de qualquer reclamação
ou ação e todas as negociações para liquidação ou acordo, e você concorda em cooperar com a MTVNLA na defesa
de referida reclamação, ação, negociações para liquidação ou acordo, conforme solicitado pela MTVNLA.
Se você tiver uma reclamação contra outro participante desta Seleção você buscará esta reivindicação de forma
independente e sem recorrer a nós.
Você concorda ainda que em nenhuma hipótese terá o direito de proibir o desenvolvimento, a produção, distribuição
ou exploração do Programa DE FÉRIAS COM O EX BRASIL – QUARTA TEMPORADA!
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