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Termos e Condições do projeto educacional internacional  

Quiz Atômico Global  

 

1. Disposições Gerais  

Estes Termos e Condições determinam o procedimento e os termos do projeto educacional 

internacional “Quiz Atômico Global” (doravante denominado “Projeto”), incluindo as regras de 

participação no Projeto e o processo de seleção dos vencedores.  

O objetivo do projeto é aumentar o conhecimento público sobre a física nuclear; educar um amplo 

público internacional sobre as últimas conquistas mundiais na indústria nuclear e os vários 

benefícios do uso pacífico das tecnologias nucleares. 

Público-alvo do Projeto (doravante denominados "Participantes"): amplo público internacional, 

incluindo: 

 alunos do ensino fundamental e médio, bem como qualquer pessoa com idade entre 11 e 

16 anos (doravante denominados “Jovens”); 

 membros do público em geral com idade igual ou superior a 17 anos (doravante designados 

por “Adultos”). 

Ao participar no Projeto, os Participantes concordam plenamente com estes Termos e Condições 

(doravante denominados “Termos e Condições”).  

O Projeto é regido pelos Termos e Condições. O projeto é uma iniciativa de divulgação sem fins 

lucrativos; não é um evento de promoção nem uma loteria. 

 

Informações gerais 

1.1. Título: projeto educacional internacional “Quiz Atômico Global”. 

1.2. Participantes de qualquer país do mundo podem participar do Projeto.  

1.3. Organizador do Projeto: Organização Autônoma Sem Fins Lucrativos para o 

Desenvolvimento de Centros de Informação para Energia Nuclear “Energia do Futuro” (ANO 

Energia do Futuro), localizado no endereço: 117105, Federação Russa, Moscou, Varshavskoe 

shosse (doravante referido como "Organizador").  

1.4.  Duração do projeto:  

1.4.1. O período total de realização do Projeto é de 10 de novembro de 2021 até a data de entrega 

dos prêmios aos vencedores, até no máximo dia 31 de dezembro de 2022. A duração do Projeto 

inclui o período em que os Participantes realizam as ações necessárias para participar do Projeto; 

o tempo necessário para o Organizador selecionar os vencedores do projeto; e o tempo necessário 

para o Organizador conceder os prêmios aos vencedores com base nos resultados do Projeto. 

1.4.2. Período de realização da parte principal do Projeto: Os participantes deverão realizar o 

quiz, que testa os conhecimentos de física nuclear e tecnologias nucleares (doravante denominado 

"Quiz") a qualquer momento no período de 00 horas 00 minutos 00 segundos em 10 de novembro 

de 2021 às 23 horas e 59 minutos e 29 segundos em 10 de novembro de 2021 (fuso horário local 

do Participante). 

1.4.3. O Organizador deverá fazer uma lista preliminar dos Participantes que obtiverem o número 

máximo de respostas corretas, no prazo de 7 (sete) dias corridos após o término do Quiz. 

1.4.4. Os vencedores do projeto serão anunciados até 26 de novembro de 2021.  

1.4.5. Os vencedores do Projeto serão contemplados com os Prêmios, de acordo com os Termos 

e Condições Gerais, no período de 1º de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.  

1.4.6. As datas exatas de entrega dos Prêmios serão determinadas posteriormente pelo 

Organizador, e os vencedores dos Projetos serão notificados com pelo menos trinta (30) dias de 

antecedência.  
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1.4.7. O Organizador reserva-se o direito de alterar os prazos indicados nas cláusulas 1.4.3. - 

1.4.5. dos Termos e Condições. 

1.4.8. Se a atribuição dos Prêmios aos vencedores for impossível devido a razões que não estejam 

sob o controle do Organizador (incluindo, mas não se limitando a, força maior, desastres naturais, 

decisões de autoridades locais e / ou federais de imposição de medidas de quarentena, incapacidade 

de um vencedor de participar de eventos educacionais), os Participantes do Projeto serão 

apropriadamente informados. 

1.4.9. O Organizador reserva-se o direito de cancelar os eventos educacionais ou alterar as datas. 

1.5. Maneiras de informar os participantes:  

Os Termos e Condições, os prazos do Projeto e os resultados serão publicados no Site do Projeto: 

quiz.atomforyou.com, incluindo todas as versões de idioma (doravante denominado "Site").  

1.6.  O contacto inicial com os Participantes e / ou com os seus pais / representantes legais, que 

inclui a verificação dos dados e documentos de identidade, só será efetuado a partir do endereço 

de e-mail do Projeto: info@atomforyou.com.  

 

2. Elegibilidade  

2.1.  Os Participantes da competição no âmbito do Projeto podem ser pessoas físicas que 

tenham pelo menos 11 anos de idade na data do Projeto, de acordo com as categorias de público-

alvo definidas nestes Termos e Condições. Todos os demais participantes podem participar do 

Projeto, mas não serão considerados para a competição. 

2.2.  Os Participantes menores de 18 anos que, pela legislação em vigor, não possam atuar de 

forma autônoma nos termos destes Termos e Condições, deverão fazê-lo por intermédio dos pais 

(ou representantes legais) e / ou com sua assistência. 

2.2.1. É responsabilidade do Participante menor informar seus pais (representantes legais) destes 

Termos e Condições, para obter os consentimentos necessários de seus pais (representantes legais), 

incluindo o consentimento para participar do Projeto. 

2.3.  Os seguintes indivíduos serão excluídos da competição constante do Projeto:  

 empregados do Organizador; pessoas que representam o Organizador; seus familiares; 

 empregados e representantes de terceiros, que tenham vínculo contratual com o 

Organizador e estejam vinculados ao Projeto, bem como seus familiares.  

2.4.  Os Participantes do Projeto têm o direito de receber informações sobre o Projeto, de acordo 

com estes Termos e Condições;  

2.5.  Os participantes do projeto terão as seguintes responsabilidades:  

 cumprir os Termos e Condições ao participar do Projeto;  

 fornecer ao Organizador informações corretas e verdadeiras de acordo com os Termos e 

Condições;  

 outras responsabilidades determinadas por estes Termos e Condições. 

 

3. Descrição Geral e Procedimento de Participação no Projeto. Seleção dos Vencedores 

do Projeto. 

3.1.  Os vencedores do Projeto são aqueles Participantes que, de acordo com os Termos e 

Condições, estarão habilitados a receber um Prêmio do Organizador.  

3.1.1. O Organizador providenciará a participação dos vencedores nas viagens educacionais, de 

acordo com a cláusula 4 destes Termos e Condições. A participação nas viagens educacionais não 

tem como objetivo gerar renda para os Participantes, sendo uma iniciativa educacional destinada 

a educar os Participantes sobre a indústria e tecnologias nucleares russas. 

3.2.  Para participar do Projeto, o candidato que deseja se tornar um Participante do Projeto e 

atende aos requisitos das cláusulas 2.1. e 2.2. dos Termos e Condições deve registrar-se no site. 

3.2.1. O registro no site exige que os candidatos forneçam as seguintes informações: 

mailto:info@atomforyou.com
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 Nomes e sobrenomes; 

 Data de nascimento; 

 Informações de contato (número de celular e endereço de e-mail válidos); 

 Os Participantes que forem jovens profissionais da indústria nuclear com idade entre 18 e 

34 anos deverão indicar, adicionalmente, o cargo e o local de trabalho;  

 Consentimento para participação no Projeto e para o processamento de dados pessoais; 

 Consentimento dos pais / representante legal para participar do Projeto e consentimento 

dos pais / representante legal para o processamento de dados pessoais de Participantes 

menores. 

3.2.2. Os Candidatos que fornecerem informações incorretas e / ou incompletas no cadastro não 

se tornarão Participantes do Projeto ou serão posteriormente excluídos em qualquer etapa do 

Projeto, quando o Organizador tomar conhecimento da violação. Para verificar as informações 

fornecidas pelos Participantes no formulário de inscrição, o Organizador terá o direito de solicitar 

(por e-mail) cópia do passaporte do Participante ou outros documentos de identidade. Caso os 

documentos solicitados não sejam apresentados em até 2 (dois) dias da data do pedido, o 

Organizador poderá excluir o candidato da lista de participantes. 

3.2.3. O Organizador reserva-se o direito de negar a participação no Projeto aos candidatos cujos 

formulários de inscrição não tenham sido devidamente preenchidos (se houver informações 

incompletas ou incorretas). Uma vez cadastrado, o Participante não pode alterar o número do 

celular e o endereço de e-mail informado ao se cadastrar no Site. 

3.2.4. Apenas uma inscrição para a competição será aceita por Participante.  

3.3.  Os participantes elegíveis para o Prêmio (participação em viagens educacionais) serão 

determinados pelos seguintes requisitos:  

3.3.1. Primeiro requisito: os participantes devem responder ao questionário dedicado à física 

nuclear e às tecnologias mais recentes na indústria nuclear. 

3.3.1.1.  O Quiz é realizado online em quiz.atomforyou.com.  

3.3.1.2.  O Quiz é composto por 15 questões de dificuldade variada sobre 

tecnologias nucleares, às quais o Participante deve responder escolhendo a resposta correta 

entre as oferecidas pelo computador. 

3.3.1.3.  As questões são divididas em duas categorias de acordo com a idade do 

Participante: 

 Categoria jovem para participantes de 11 a 16 anos. 

 Categoria Adultos para participantes de 17 anos ou mais.  

3.3.1.4.  Um participante pode responder às perguntas do questionário apenas uma 

vez.  

3.3.1.5.  Não há limite de tempo para responder às perguntas.  

3.3.1.6. O Participante consegue avançar para a próxima questão respondendo à 

anterior. 

3.3.1.7. Quando o Quiz termina, uma classificação automática dos Participantes é 

gerada com base no número de respostas corretas; quanto mais respostas corretas um 

Participante tiver, maior será sua posição no ranking dos Participantes. 

3.3.1.8. Se dois ou mais Participantes obtiverem o mesmo número de respostas 

corretas, eles serão classificados da mesma forma quando a classificação automática for 

gerada.  

3.3.2. Segundo requisito: seleção dos vencedores do projeto.  

3.3.2.1. O Organizador deverá, em no máximo dois (2) dias após o prazo especificado na 

cláusula 1.4.2. dos Termos e Condições, criar uma lista preliminar dos Participantes que obtiveram 

o número máximo de respostas corretas. 
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3.3.2.2. O Organizador entrará em contato com os Participantes da lista preliminar via e-

mail para verificar sua elegibilidade e informações pessoais fornecidas no formulário de inscrição. 

O Organizador deve solicitar uma cópia digitalizada do passaporte do Participante ou outro 

documento de identidade, cópias dos formulários de consentimento do Participante ou formulários 

de consentimento dos pais / representante legal do Participante para participar do Projeto, para 

processar dados pessoais e participar da viagem educacional. 

3.3.2.3. Se, dentro de dois (2) dias corridos a partir da data da solicitação, o Organizador 

não tiver recebido os documentos e / ou o Organizador tiver qualquer razão suficiente para 

acreditar que o Participante forneceu informações enganosas (incluindo, mas não se limitando a, 

se o telefone o número ou e-mail não coincide com os fornecidos no momento da inscrição; o 

Participante alegou falsamente a sua idade; foi inscrito com um nome falso) - tal candidato será 

excluído da lista preliminar e perderá o direito de receber o Prêmio. 

3.3.2.4. A inscrição na lista preliminar não torna o Participante automaticamente um 

vencedor.  

3.3.2.5. Os vencedores em cada categoria de Prêmio serão selecionados da lista preliminar 

por uma seleção aleatória realizada por um aplicativo de computador de terceiros até 26 de 

novembro de 2021. 

3.3.2.6. Após a seleção dos vencedores, o Organizador publica os resultados no site, 

indicando os nomes de todos os vencedores. Os vencedores também serão avisados por e-mail. Se 

o vencedor não responder ao Organizador no prazo de catorze (14) dias após o e-mail de 

notificação, o Prêmio do vencedor será cancelado e o Organizador terá o direito de selecionar outro 

vencedor de acordo com o procedimento descrito acima. 

 

4. Prêmios para os Vencedores do Projeto 

4.1. Todos os participantes inscritos receberão certificados digitais de participação. 

4.2.  Principais prêmios para os vencedores do projeto:  

4.2.1. Categoria Jovens (participantes de 11 a 16 anos): os vencedores têm a oportunidade de uma 

viagem paga a um dos turnos do acampamento internacional "Férias Inteligentes com a Rosatom 

School" na Rússia.  

4.2.1.1. Não mais do que três (3) Participantes podem ganhar o Prêmio nesta categoria.  

4.2.1.2. Os vencedores e um acompanhante de cada um têm direito a hospedagem, 

alimentação, seguro saúde, viagens aéreas do seu país de origem para o país do acampamento, bem 

como transporte de e para o parque de acampamento.  

4.2.2. Categoria Adultos (participantes com 17 anos ou mais): os vencedores têm a oportunidade 

de fazer uma viagem educacional paga para uma e / ou mais instalações nucleares da Rosatom. 

4.2.2.1. Não mais do que dez (10) Participantes podem ganhar o Prêmio nesta categoria. Os 

Participantes devem ter pelo menos 18 anos na época da viagem educacional. 

4.2.2.2. Os participantes terão direito a hospedagem, alimentação, seguro saúde, viagens 

aéreas de seu país de origem ao país do evento e ida e volta, traslados de ida e volta ao local do 

evento educacional.  

4.2.3. Categoria especial "Jovens Profissionais da Indústria Nuclear": os vencedores terão a 

oportunidade de participar do Congresso Internacional da Juventude Nuclear (IYNC-2022), que 

será realizado em Sochi, na Rússia, de 22 a 27 de maio de 2022.  

4.2.3.1. Não mais do que dez (10) Participantes podem ganhar o Prêmio nesta categoria. Os 

participantes devem ter entre 18 e 35 anos em maio de 2022. Apenas jovens profissionais da 

indústria nuclear são elegíveis para participar. 

4.2.3.2. Os Participantes terão direito a hospedagem, alimentação, seguro saúde, viagens 

aéreas de seu país de origem ao país do evento e ida e volta, bem como translado de ida e volta ao 

local do congresso. 
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4.3. O Organizador não assume qualquer responsabilidade pelos custos do visto, e não é 

responsável pela recusa da Embaixada / Consulado da Federação Russa em emitir vistos para os 

vencedores. Em caso de recusa, o Participante não tem o direito de exigir qualquer indenização 

relativa à participação no Projeto. 

4.4. Se um cidadão da Federação Russa receber o Prêmio, de acordo com a cláusula 5 do Artigo 

226 do Código Tributário da Federação Russa, o Organizador notificará o vencedor (vencedor, 

destinatário do Prêmio, contribuinte) e a autoridade fiscal do local do seu registro sobre a 

impossibilidade de retenção do imposto sobre o rendimento das pessoas físicas, no prazo de um 

mês a contar do final do período de tributação em que tenham surgido as correspondentes 

obrigações. Dadas as disposições da Subcláusula 4 da Cláusula 1 do Artigo 228 do Código Tributário 

da Federação Russa, o vencedor (vencedor, destinatário do Prêmio, contribuinte) deve calcular e 

pagar imposto de renda individual sobre a renda no valor do Prêmio de mais de 4.000 rublos, da 

maneira prescrita pelo Artigo 228 do Código Tributário da Federação Russa. 

4.5. O Organizador não será responsável por possíveis impostos e taxas exigidos pela legislação 

de qualquer país estrangeiro em relação ao recebimento do Prêmio. Todas as responsabilidades 

pelo pagamento de impostos e taxas são de responsabilidade do destinatário do Prêmio. 

 

 

5. Disposições Finais 

5.1.  Todas as disputas e divergências que surgirem em relação à organização e desempenho do 

Projeto serão resolvidas por meio de negociações. Disputas não resolvidas por negociações serão 

resolvidas em tribunal no local do Organizador, de acordo com a lei substantiva e processual da 

Federação Russa. 

5.2.  Os custos de obtenção de todos os documentos exigidos nos presentes Termos e Condições 

e de realização de todas as atividades destinadas à participação no Projeto serão arcados pelos 

Participantes, pais e / ou representantes legais.  

5.3.  Todos os documentos devem ser fornecidos de forma manuscrita legível ou em cópias / 

fotocópias de digitalização nítida; caso contrário, o Organizador reserva-se o direito de considerá-

los inadequados. 

5.4.  Pode ocorrer um evento em que a organização e realização das viagens educacionais se 

torne impossível por motivos fora do controle do Organizador (incluindo, mas não se limitando a, 

força maior, desastres naturais, decisões de autoridades locais e / ou federais para impor medidas 

de quarentena, lockdown de regiões). Nesse caso, o Organizador tem o direito de cancelar os 

eventos ou alterar suas datas a seu próprio critério. O Participante não terá direito a reclamar 

qualquer compensação. 

5.5.  O Organizador terá o direito de contratar terceiros para realizar quaisquer atividades dentro 

da estrutura do Projeto.  

  

  

 


