CONSTITUIÇÃO

DO

FÓRUM

ARTIGO 1. Dos Termos de Uso e Regras
I

Os usuários devem cumprir as regras dispostas no Termos de Uso do Fórum:
1) “Ao se registrar, é necessário que você forneça algumas informações,
grande parte é opcional. Toda informação fornecida será considerada
pública. Você concorda em não usar este fórum para postar qualquer
material que seja vulgar, difamatório, falso, ofensivo, odioso, ameaçador,
sexualmente orientado ou que viole qualquer lei ou à privacidade alheia.
Concorda também em não postar nenhum material protegido por direitos
autorais que não pertençam a você ou aos donos deste fórum. Concorda em
não postar mensagens cujo conteúdo seja para a prática de comercialização
ou propaganda de produtos ou serviços, caso contrário poderá ter sua
mensagem cancelada e seu usuário bloqueado. Você se mantém o único
responsável pelo conteúdo das suas mensagens e se compromete a
inocentar este fórum e seus agentes a respeito de qualquer problema que
suas postagens venham a trazer. Ainda reservamos o direito de revelar
qualquer informação que tenhamos sobre você no caso de reclamações ou
ações legais que qualquer mensagem por você postada possa repercutir.
Apesar das mensagens aqui postadas não serem de responsabilidade deste
fórum e de não sermos responsáveis pelo conteúdo ou veracidade de
qualquer destas mensagens, reservamos o direito de apagar qualquer
mensagem, independente da existência de um motivo. Caso você julgar
subjetiva qualquer postagem, favor entrar em contato com o fórum através
de e-mail. O Ato de Proteção à Privacidade Online Infantil de 1998, da
Comissão Federal de Comércio (COPPA) requer que Web Sites tenha
permissão dos pais antes de obter, usar ou publicar informações de crianças
com menos de 13 anos. Se você ainda não completou 13 anos, você NÃO
PODE usar este fórum. NÃO registre-se caso não tenha 13 anos ainda.
Registrando-se, você se compromete a obedecer a todas as regras e
políticas acima citadas.”

II Regras específicas do SubFórum Protestos e Reclamações:
1) Não postar sem antes ter entrado em contato com a loja ou fabricante, ou
mesmo antes de solicitar a garantia;

2) Crie um tópico próprio para o seu problema para evitar confusões
desnecessárias;
3) Expor seu problema de forma clara especifique o motivo da reclamação;
4) Não divulgar informações pessoais, tal como, e-mails enviados e recebidos;
5) Evitar ofensas e palavras de baixo calão;
6) Comentários de terceiros serão permitidos, desde que não venham denegrir
gratuitamente quaisquer umas das partes.
7) Informar o resultado final ou resolução do problema;
8) Tópicos resolvidos serão trancados, será escrito RESOLVIDO no título e no
último post do tópico.
9) Tópicos

sobre

reclamações

postados

de

forma

que

a

moderação/administração julgue incompleta, serão EXCLUÍDOS.
10) O descumprimento de qualquer uma das regras ao andar do tópico pode
acarretar desde posts ocultos ao trancamento antecipado do tópico, e/ou
punições mais severas em casos extremos.
11) Em caso de reclamação improcedente, poderão ser aplicadas punições ao
reclamante por atitude de "má fé".
12) ATENÇÃO: NÃO somos responsáveis pelas opiniões, reclamações, protestos
e afins expressas pelos usuários do fórum.
13) Estas regras poderão ser editadas e ou alteradas a qualquer momento, sem
prévio aviso.
III Das Eleições do Fórum:
1) Descritas no Art. 6, ênfase nos Art. 6, IV, 2 e Art. 6, IV, 3.

ARTIGO 2. Dos Direitos dos Usuários
I

Dos direitos:
1) É direito do usuário expressar-se livremente de maneira educada e
respeitando a opinião de outros usuários.
2) Todo usuário tem direito a criar tópicos e escrever posts desde que respeite
as normas do Fórum.
3) Caso o usuário que se sinta prejudicado pode pedir punição ao causador,
seja ele outro usuário, representante ou moderador.
A) Cabe a moderação decidir a punição de acordo com o Art.7.
B) Caso o usuário não concorde com a decisão do moderador, ele pode
pedir que outro moderador avalie o caso.

II Dos deveres:

1) Em primeiro lugar o usuário deve obedecer as normas e leis vigentes no
país.
2) O usuário deve seguir as regras do fórum tanto escritas nos Termos de Uso
como no Estatuto.
3) Cabe ao usuário ter o seu cadastro completo, tendo obrigatoriamente: com
nome real completo, sexo, idade, localização e e-mail valido.
A) Caso o cadastro não esteja completo o mesmo pode ser suspenso ate a
regularização ou até ser removido.
ARTIGO 3. Dos Direitos e Deveres dos Representantes
I

Dos direitos:
1) Usufruir dos direitos comuns aos usuários listados no Art. 2, I.
2) Ter um tópico referente a marca que representa no Produtos e Marcas >
Hall das Empresas Parceiras.
3) Pedir auxilio/permissão a Moderação caso queira fazer uma promoção no
Fórum ou algo do tipo que não tenha sido citado aqui.

II Dos deveres:
1) Cumprir os deveres comuns aos usuários listados no Art. 2, II.
2) Assumir seu papel no Fórum tanto para elogios quanto para criticas.
A) Responder e resolver problemas e queixas feitas do Produtos e Marcas >
Protestos e reclamações.
B) Com o descumprimento dessa regra a moderação pode pedir a marca a
substituição

do

representante

Representante Oficial

ou

até

reconhecido pela

cancelar
Moderação,

o

cadastro
ocasionando

de
a

suspensão dos direitos de Representante.
3) Cuidar do seu tópico, estando presente, cuidando da organização e
respondendo as dúvidas.
ARTIGO 4. Dos Fóruns e dos Tópicos
I

Fica definido a os seguintes Fóruns e seus objetivos:
1) Iniciantes: Tópicos com intuito de ensinar novos usuários a mexer no
Fórum.
2) Aulas e Estudos: Tópicos sobre aulas de bateria, técnicas de estudos e afins.
3) Produtos e Marcas: Tópicos sobre produtos de modo geral.
A) Produto X vs. Produto Y: Comparação direta entre 2 ou mais produtos.
B) Protestos e Reclamações: Reclamação sobre problemas em produtos
próprios do usuário.

(a) O tópico deve seguir as regras específicas do SubFórum (Art.1, II).
C) Hall

das

Empresas

Parceiras:

Exclusivos

para

os

representantes

responderem questões sobre suas marcas.
4) Ponto de Vista: Reviews sobre produtos que o usuário utiliza ou utilizou.
5) Shows e Eventos: Divulgação de shows e eventos musicais seja de bandas
famosas, de integrantes do Fórum ou terceiros.
6) Luthieria, Manutenção e Limpeza: Assuntos sobre manutenção e limpeza de
baterias, pratos e acessórios
7) Afinação e Microfonação: Assuntos sobre afinação e microfonação de
baterias e percussões
8) Estilos Musicais e Ritmos:
9) Baterias Eletrônicas: Tudo relacionado a bateria eletrônica.
10) Mostre seu Kit: Divulgação do próprio kit completo.
A) Diversos: Divulgação de tambores, pratos, acessórios próprios.
11) Mostre seu Talento: Espaço dedicado pra mostrar trabalhos próprios ou de
sua banda em áudio e/ou vídeo.
12) Variedades (Off-Tópic): Assuntos gerais não relacionados a bateria.
13) Percussão: Assuntos relacionados à percussão em geral (produtos, métodos,
etc.)
14) Moderação: Exclusivo dos moderadores para discutir questões do Fórum.
15) Eleições: Espaço para as Eleições de fim de ano do Fórum.

ARTIGO 5. Das Eleições do Fórum
I

As Eleições do Fórum ocorrem sempre no fim do ano com o seguinte formato:
1) Inscrições dos usuários que querem participar.
2) Votação do primeiro turno.
A) O mais votado vence no primeiro turno se obtiver número de votos
maior que a soma do número de votos do segundo e terceiro colocado
mais 1 voto.
3) Votação do segundo turno.
A) Caso não aconteça o Art.6, I, 2, A, deverá acontecer o segundo turno,
onde será ganhador que obtiver maioria simples dos votos.
___________________________________
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