REGULAMENTO
1.

O ANIMA FORUM

1.1. O ANIMA MUNDI está na qualidade de organizador, promotor e ministrador do
ANIMA FORUM.
1.2. O ANIMA FORUM é o ponto de convergência dos profissionais brasileiros e
estrangeiros interessados no aprimoramento e desenvolvimento da animação
brasileira. Há 13 anos ele acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, sempre junto
com o Festival Anima Mundi.
Nesses encontros, animadores, produtores e todos os envolvidos na cadeia de
produção de animação no Brasil se reúnem para refletir, discutir, avaliar e planejar os
rumos do setor.
Iremos abordar nesta edição, áreas de grande interesse para estes profissionais:

¡

O mercado: reflexões sobre o atual cenário da animação brasileira e sua relação,
desafios e oportunidades dentro do mercado mundial;

¡

O profissional: conhecimentos técnicos e artísticos, inovações inspiradoras e
experiências compartilhadas por profissionais experientes para aprimorar equipes
e estúdios brasileiros;

¡

A obra: aspectos técnicos e artísticos que tornam o conteúdo animado mais
relevante (e emocionante) para seus públicos através de estudos de casos, painéis
com especialistas e pesquisadores.

1.3. O PARTICIPANTE deve conferir, no ato de sua inscrição, quando do preenchimento
da FICHA DE INSCRIÇÃO, se os DIAS DE PARTICIPAÇÃO nela mencionado é
exatamente o desejado, a fim de evitar problemas futuros, que não poderão ser
imputados ao ANIMA MUNDI.
1.4. O conteúdo programático de cada DIA está disponível no site http://www.animamundi.
com.br/pt/programacao-2018/ e poderá sofrer alteração sem aviso prévio.
1.5. Todos os participantes irão receber um cerificado de participação com as horas
totais de participação.
1.6. O auditório tem capacidade de 190 lugares, sendo este o número limite de
participantes.
1.7. ANIMA MUNDI não se responsabiliza por objetos deixados pelos participantes no
local do evento.
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2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições para participar do ANIMA FORUM serão feitas através do
preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO, na qual constarão o nome do participante,
a cidade, os DIAS de participação escolhidos, o PREÇO e as condições de
pagamento.
2.2. Ao preencher e assinar a FICHA DE INSCRIÇÃO de que trata o item 2.1, o
PARTICIPANTE firmará declaração de que:
a) Leu o presente regulamento e não tem qualquer dúvida quanto ao seu conteúdo e
as condições aqui elencadas;
b) Conhece o conteúdo programático do evento que está se inscrevendo, bem como
os convidados e palestrantes que darão as palestras e mesas redondas;
c) Adere incondicionalmente a todos os termos e condições aqui expressas.
2.3. Poderão participar do evento somente as pessoas efetivamente inscritas, sendo a
inscrição nominal e intransferível.
2.4. O PARTICIPANTE poderá cancelar a sua inscrição e receber a devolução do PREÇO
integral, no prazo de até 7 (sete) dias a contar da data da realização de sua inscrição,
desde que antes do período de início do evento.
2.5. No caso de o PARTICIPANTE cancelar sua participação depois do prazo estipulado
neste regulamento ou já depois de iniciado o evento, qualquer que seja o motivo,
não haverá cancelamento de cobrança de parcelas por ventura pendentes e nem
devolução de valor já pago, salvo em casos fortuito ou de força maior.
2.6 Para efetuar sua desistência, o PARTICIPANTE deverá entrar em contato através
do e-mail animaforum@animamundi.com.br com o assunto CANCELAMENTO DE
INSCRIÇÃO, para que o assunto seja registrado e formalizado. Nenhuma outra forma
de comunicação acerca da desistência será aceita, seja por telefone, pessoalmente,
ou por qualquer outro meio.
2.7

A Ficha de inscrição é o documento vinculado ao presente Regulamento através
do qual a participante manifesta adesão às cláusulas e condições aqui elencadas
e escolhe, ao seu livre e exclusivo critério, os dias nos quais deseja participar do
evento.

2.8. Qualquer informação inerente a programação do ANIMA FORUM, bem como
os preços estão disponíveis no site http://www.animamundi.com.br/pt/
programacao-2018/
2.9. Ao se inscrever o PARTICIPANTE terá as seguintes opções de compra:
a) Pacote completo Rio de Janeiro: Com acesso a participar dos 4 dias de evento no
Rio de Janeiro e São Paulo, e com direito a inscrever seu projeto para participar do
Anima Coaching.
b) Pacote Completo São Paulo: Com acesso a participar dos 4 dias de evento em
São Paulo.
c) Comprar os dias individualmente: Com acesso somente às atividades elencadas
no dia comprado e poderá inscrever seu projeto para participar do Anima
Coaching.

REGULAMENTO

2.10. O dia 24/07 (Warm Up) no Rio de Janeiro não será comercializado separadamente.
2.11. Para realizar inscrição no ANIMA COACHING os projetos devem verificar
regulamento específico disponível no site http://www.animamundi.com.br/pt/
programacao-2018/

3.

REGISTRO DE IMAGENS

3.1. O ANIMA MUNDI reserva o direito de documentar, em imagens (fotos e vídeos),
todas as suas atividades, para fins de registro e difusão do conteúdo. A simples
participação no ANIMA FORUM autoriza o ANIMA MUNDI a utilizar as imagens para
tais finalidades. Caso isso represente algum inconveniente, o participante deverá
informar por e-mail para animaforum@animamundi.com.br.

4.

DATAS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO

4.1. O evento acontecerá na cidade do Rio de Janeiro de 24 ao 27 de julho de 2018, com
atividades que ocorrerão de 10h às 18:30h e serão realizadas no Centro Cultural dos
Correios - Av. Visconde de Itaboraí – 20 – Centro- Rio de Janeiro / RJ.
4.2. O evento acontecerá na cidade de São Paulo de 01 a 03 de agosto, com atividades
que ocorrerão de 10h às 13h e serão realizadas em local a definir.

5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. ANIMA MUNDI se compromete a utilizar pessoal e material especializado na
execução dos serviços aqui estabelecidos.
5.2 A tolerância de uma parte para outra quanto às obrigações assumidas no presente
não implica em renúncia ou novação de direitos, podendo ser exigido a qualquer
momento o fiel cumprimento do disposto neste regulamento.

Para esclarecimentos entre em contato através do e-mail:
animaforum@animamundi.com.br
Boa Sorte!
Equipe Anima Mundi

