PROJETO COCRIAÇÃO BETCLIC NXT - TERMOS E CONDIÇÕES DA CANDIDATURA

1. Aceitação dos Termos e Condições da candidatura
1.1 A BETCLIC NXT corresponde a uma iniciativa operada pela Equinox Ltd. com sede em Sovereign Place,
117 Main Street, GX11 1AA, Gibraltar, P.O. Box No. 564, com Registo Comercial número 103831, com o
capital social de £2000, neste ato representada por Nicholas Chiappe, na qualidade de Gerente, com
poderes para o ato, de ora em diante designada por Betclic.
1.2 Estes Termos e Condições regulam o acesso, aceitação e utilização do projeto Betclic NXT,
nomeadamente o processo de apresentação e seleção de candidaturas, a fim de permitir que seja
produzido conteúdo de media conjuntamente com a Betclic e que posteriormente seja publicado nas
redes sociais do/a participante ou em qualquer outro sítio ou plataforma digital propriedade da Betclic
e/ou qualquer outro sítio ou plataforma digital de propriedade de terceiros com quem a Betclic tenha
celebrado ou celebre um acordo comercial.
1.3. Com as medidas e necessárias adaptações, são aplicáveis igualmente os regimes gerais de Política de
Privacidade e Política de Cookies da Betclic, as quais constituem parte integrante dos presentes Termos e
Condições, disponíveis em https://www.betclic.pt/privacypolicy, sendo certo que eventuais dados
pessoais serão recolhidos, armazenados e utilizados para os fins da presente seleção, processamento de
inscrição e contacto sobre a mesma. A Betclic compromete-se a proteger e respeitar a privacidade dos
participantes e a tratar as respetivas informações pessoais como parte da candidatura, nos termos da
nossa Política Geral de Privacidade.
1.4 Ao submeter a sua candidatura, conforme definido abaixo, o/a participante concorda e aceita os
Termos e Condições descritos e fica vinculado/a aos mesmos, salvo se notificado/a por escrito em
contrário.
1.5 Caso a candidatura do/a participante à Betclic NXT seja elegível, fica igualmente vinculado/a ao Termos
e Condições adicionais ou suplementares em relação ao projeto que está a ser financiado pela Betclic,
através de um Contrato de cocriação.

2. Período de Participação e âmbito Territorial
O Projecto NXT realizar-se-á entre as 00h00 GMT de 2 de Setembro de 2021, e as 00h00 GMT 31 de
Dezembro de 2021 e será aplicável a todas as candidaturas provenientes do Território Português.
3. Processo de candidatura
2.1 A fim de se candidatar ao projeto Betclic NXT, o/a participante deverá enviar-nos as seguintes
informações através do formulário na página principal:
Formulário
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1) Nome completo
2) Email
3) Título do filme
4) Ideia (Máximo 250 caracteres)
5) Budget (Valor estimado para a produção do filme)
6) Referências (Links para trabalhos anteriores)
2.2 Ao submeter a sua candidatura, o/a participante garante à Betclic, sem restrições nem reservas, as
seguintes condições:
(i) a ideia da candidatura é original e que nenhum terceiro detém quaisquer direitos sobre a mesma;
(ii) a candidatura não contém qualquer material difamatório, discriminatório, obsceno ou que infrinja os
direitos de terceiros (incluindo, e sem limitação, direitos de propriedade intelectual, privacidade,
publicidade ou outros direitos pessoais ou proprietários);
(iii) a candidatura encontra-se em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis;
(iv) todas as informações constantes na candidatura são verdadeiras, precisas e atualizadas.
2.3 Tem mais de 18 anos no momento em que submete a candidatura.
2.4 O/A participante poderá submeter mais do que uma candidatura, desde que todas as candidaturas
cumpram com os Termos e Condições aqui descritos.
2.5 O/A participante reconhece e concorda que a Betclic não tem qualquer obrigação em tratar a sua
candidatura como confidencial, mas que o fará em boa fé, sempre que possível.
2.6 O/A participante concorda em indemnizar, defender e isentar de responsabilidade a Betclic de e contra
quaisquer perdas, despesas (incluindo despesas legais razoáveis) e danos resultantes da sua candidatura
e sobre qualquer violação destes Termos e Condições.

3. Propriedade Intelectual
3.1 Ao submeter a sua candidatura, o/a participante transferirá todos os direitos exclusivos da propriedade
intelectual da ideia e presentes na mesma para a Betclic (assumindo que detém os direitos de propriedade
intelectual sobre a ideia submetida na sua candidatura).
3.2 Ao enviar-nos a sua candidatura, o/a participante concede à Betclic e à Betclic Group uma licença não
exclusiva e isenta de royalties para utilizar, reproduzir e/ou criar trabalhos derivados da sua candidatura
em qualquer forma, média, ou tecnologia agora conhecida ou desenvolvida posteriormente, para os fins
do projeto presente nos Termos e Condições da candidatura ou outros fins.
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3.3 Se a candidatura for selecionada para o projeto de cocriação, o/a participante aceita que todos os
direitos de propriedade intelectual sobre o conteúdo no âmbito do projeto sejam transferidos para a
Betclic e que esta não tem qualquer obrigação de pagar qualquer valor resultante da venda, reprodução
ou partilha do conteúdo.
3.5 A Betclic compromete-se, em boa fé, a atribuir-lhe os créditos da ideia onde e quando for possível.

4. Processo de Seleção
4.1 a Betclic pretende considerar todas as inscrições que estejam em conformidade com os critérios
estabelecidos na Seção 2 destes Termos e Condições. No entanto, a Betclic não tem qualquer obrigação
de avaliar as candidaturas apresentadas ou de contactar os/as participantes. O/A participante reconhece
e concorda que não lhe é devida qualquer notificação da parte da Betclic se decidir não avançar com a
respectiva candidatura.
4.2 A Betclic poderá contactar o/a participante (através dos meios de contato fornecidos no processo de
aplicação da candidatura) para análise e tratamento dos detalhes da ideia. Contudo, qualquer
comunicação da Betclic não deverá ser considerada como uma transmissão em que a candidatura ao
projeto foi selecionada.
4.3 Se a candidatura for selecionada e a Betclic desejar convidar o/a participante para o projeto a fim de
cocriar o conteúdo proposto na sua candidatura, a Betclic irá contactar o/a participante para análise e
tratamento dos detalhes do conteúdo que irá ser produzido (A ideia apresentada). De seguida, a Betclic
comunicará em que moldes irá participar na cocriação. O projeto estará sujeito à celebração de um
contrato de cocriação entre o candidato/a selecionado e a Betclic.
Nota: Uma das condições do contrato de cocriação estabelecerá que todos os direitos de propriedade
intelectual sobre o conteúdo cocriado no âmbito do projeto Betclic NXT serão transferidos exclusivamente
para a Betclic.

5. Responsabilidade
5.1 Na medida em que for permitido por lei, a Betclic não se responsabiliza por quaisquer danos, despesas
e/ou perdas, dano corporal ou morte, de qualquer tipo, sofridos pelo/a participante como resultado da
sua negligência na apresentação da candidatura e/ou envio da candidatura, incluindo (sem limitação) no
caso da candidatura não ser bem-sucedida.
5.2 A Betclic reserva-se o direito de anular, limitar ou prolongar o Projeto, de modificar as suas condições
a qualquer momento, caso circunstâncias fora do seu controlo assim o exijam, não podendo ser
responsabilizada por isso.
5.3 A Betclic não aceita a responsabilidade por qualquer candidatura que seja perdida, danificada ou que
o envio tenha sido impedido, incluindo (sem limitação) devido a qualquer indisponibilidade ou falha na
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Internet, erros em sites relacionados ou falhas de software de qualquer tipo que possam afetar o envio,
recebimento ou processamento da sua candidatura.

6. Geral

6.1 Qualquer eventual diferendo sobre a interpretação do regulamento será dirimido pela sociedade
organizadora. A participação implica a aceitação, sem reservas, dos Termos e Condições com todas as
suas estipulações, das regras deontológicas em vigor, bem como das leis e dos regulamentos em vigor
no território Português e nomeadamente das disposições aplicáveis. Previamente a qualquer ação em
justiça ligada ou relacionada com os Termos e Condições (em particular a sua aplicação ou a sua
interpretação), os/as participantes comprometem-se a interpor um recurso amigável e gracioso junto
da sociedade organizadora. Qualquer litígio que não possa ser resolvido de forma amigável será
submetido aos tribunais competentes de jurisdição Portuguesa, salvo disposições de ordem pública
em contrário.
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