Em primeiro lugar gostaríamos de agradecer por sua escolha e lhe desejar as boasvindas. Abaixo está disponível um Glossário definindo algumas palavras e
expressões que poderão ser encontradas nestes Termos de Serviço.

Glossário
Abaixo é possível verificar a definição de alguns dos termos que podem ser
encontrados nos Termos de Serviço da Rede DreamCraft e sua definição/descrição
para os efeitos legais.
Comunidade: Conjunto de Usuários, membros da Equipe e da Direção.
Direção: São os fundadores da Rede DreamCraft, responsáveis pela
manutenção do servidor.
Equipe: Cargos de confiança cedidos a Usuários que auxiliam na
administração do servidor de forma voluntária.
Fórum: Endereço eletrônico da Rede DreamCraft onde a Comunidade pode se
relacionar e discutir, além de fazer sugestões. (http://forum.playdreamcraft.com.br/)
Loja: Endereço eletrônico da Rede DreamCraft pelo qual é possível adquirir o
serviço VIP.
Minecraft: jogo desenvolvido pela Mojang AB.
Plugins: software que acrescenta funcionalidades ao jogo Minecraft.
Rede DreamCraft: conjunto composto pelo Fórum, Site e Servidores mantidos
pela Direção.
Servidores: conjunto de hardware/software responsável pelo fornecimento
dos serviços.
Site: Endereço eletrônico da Rede DreamCraft onde é possível encontrar
páginas com informações. (http://playdreamcraft.com.br)
Staff: Ver Equipe.
Termos de Serviço: Acordo entre a Rede DreamCraft e seus Usuários.
Usuário: Todos aqueles que utilizam os serviços da Rede DreamCraft, com
exceção da Direção.
VIP: Usuários que obtêm benefícios mediante pagamento confirmado e
aprovado pela prestadora de serviços PagSeguro.
Atenciosamente,
A Direção.

Vigência: a partir de 01/11/2016

1 Termos de Serviço DreamCraft
Ao utilizar qualquer um dos serviços da Rede DreamCraft o usuário concorda com
TODOS os nossos Termos de Serviço e atesta que é maior de 18 anos ou possui
autorização dos responsáveis para fazer o uso dos serviços da Rede DreamCraft.

1.1 Licença de Uso
É concedida a permissão ao Usuário de realizar o download e uso dos materiais
disponíveis no Fórum, Site e Servidores da Rede DreamCraft para o uso pessoal e
não-comercial. Sob esta licença o Usuário está proibido de:
 Modificar ou realizar cópias dos materiais;
 Utilizar qualquer material para propósito comercial;
Tentar descompilar qualquer software contido no Fórum, Site e Servidores
da Rede DreamCraft;
 Remover qualquer anotação de Direitos Autorais ou outra informação
de propriedade dos materiais; ou
 Transferir os materiais para terceiros ou “espelhar” tais materiais para
qualquer outro local.
Tal licença poderá ser revogada a critério da Rede DreamCraft caso o Usuário
viole qualquer uma das restrições. Caso isto ocorra o Usuário se compromete a
destruir qualquer cópia de qualquer material obtido na Rede DreamCraft, seja ela
em meio eletrônico ou físico.

1.2 Registro
Ao se registrar em qualquer um dos serviços da Rede DreamCraft o Usuário
concorda que:






A segurança da conta é de sua responsabilidade;
Qualquer nome de usuário poderá ser vetado a critério da Rede DreamCraft;
A veracidade dos dados apresentados à Rede DreamCraft é sua
responsabilidade;
Sua senha JAMAIS será compartilhada com alguém;
Caso as regras específicas de cada serviço sejam violadas, a conta de usuário
poderá ser banida de forma permanente;

1.3 Alterações
A Rede DreamCraft se reserva o direito de realizar alterações a seu critério no
que for necessário, a qualquer tempo, para manter a jogabilidade possível ou
realizar melhorias na mesma. Isto inclui alterar versões do Minecraft, Plugins e
qualquer outro software, além de eventuais resets para adequação aos
softwares.
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1.4 Ações Proibidas
Ao utilizar qualquer serviço da Rede DreamCraft o usuário se compromete a:








Não tentar obter informações de outros usuários sem o consentimento
destes;
Não postar qualquer conteúdo pornográfico (isto inclui links e sites);
Não fazer upload de conteúdo malicioso ou vírus;
Não praticar bullying, intimidar, ameaçar ou discriminar qualquer outro
usuário;
Não se envolver em qualquer atividade ilegal (o usuário deve seguir as leis do
Brasil);
Não tentar burlar qualquer banimento (podendo causar a exclusão
permanente da conta);
Não agir de forma a burlar as regras específicas de cada serviço;

A Rede DreamCraft se reserva o direito de aplicar punições (incluindo o
banimento com exclusão permanente da conta) caso estes termos sejam
violados. O Usuário tem o direito de solicitar a revisão de sua punição por meio
do Fórum (com os membros da staff) e também pelo e-mail
contato@playdreamcraft.com.br (diretamente com os membros da Direção) em
até 7 dias corridos após a aplicação da punição, que após isso se tornará
irrevogável.

1.5 Erratas
Os materiais disponíveis no Site, Fórum e Servidores da Rede DreamCraft podem
conter erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. A Rede DreamCraft não garante
que nenhum dos materiais disponíveis em seu Site, Fórum ou Servidores sejam
precisos, completos ou atuais. A Rede DreamCraft pode fazer alterações em seus
materiais em qualquer momento, sem aviso prévio.

1.6 Serviço VIP
Ao adquirir o serviço VIP o usuário compreende que:










A Rede DreamCraft poderá fazer alterações nos conteúdos e vantagens do
serviço VIP a qualquer momento;
Caso a tentativa de estorno/disputa for reconhecida como uma ação
maliciosa pela Rede DreamCraft a conta em questão poderá ser banida
permanentemente;
Caso seja necessário o estorno basta entrar em contato solicitando-o, desde
que o código de ativação não tenha sido utilizado;
O serviço VIP não isenta o Usuário de cumprir as regras;
Descontos e promoções não são cumulativos, exceto quando especificado;
Caso seja necessário um reset o serviço VIP será “pausado” e no retorno do
servidor os dias restantes anterior ao reset estarão disponíveis, entretanto os
itens obtidos por meio do(s) serviço(s) anterior(es) ao reset serão perdidos;
A Rede DreamCraft não se responsabiliza pela aquisição dos serviços VIP com
terceiros.
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Não é possível transferir o serviço de um modo de jogo para outro.

1.7 Privacidade
Em nenhum momento revelaremos informações de jogadores a terceiros, salvo
em caso de necessidade operacional (como por exemplo a necessidade de
informar alguns dados ao PagSeguro para a conclusão das transações) e
cooperação com investigações criminais.

1.8 Limitações
Em nenhuma hipótese a Rede DreamCraft e seus fornecedores são responsáveis
por qualquer dano (incluindo, mas não se limitando a, danos por perda de dados ou
devido a interrupção dos serviços) decorrentes do uso, ou a falta dele, dos materiais
disponíveis nos serviços da Rede DreamCraft.

1.9 Equipe
Com exceção dos cargos da Direção, todos os outros são posições de confiança
cedidas a Usuários a critério da Direção, podendo ser removidos a qualquer instante
(podendo incluir o banimento de quaisquer outras contas que o membro da Equipe
possua).
Além da responsabilidade de cada cargo, TODOS os membros da equipe têm o
dever de manter em sigilo tudo aquilo comunicado em canais exclusivos da staff e
conversas pessoais.
Ao se tornar parte da Equipe o Usuário concorda que deverá manter sigilo
absoluto em relação aos dados dos demais usuários que sejam obtidos por meio da
Rede DreamCraft.

1.10

Uso de imagem e voz

Todo e qualquer Usuário possui a permissão para realizar gravações utilizando
os serviços da Rede DreamCraft e distribuí-los fisica e/ou eletronicamente, desde
que autorize a Rede DreamCraft a fazer o uso ilimitado de tais materiais em seus
meios de comunicação.
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