
 
Termos e Condições – Transmissões Liga Escolar 

  

 

Quer ter a oportunidade e os direitos de imagem para transmitir as finais da 

modalidade Fortnite da Liga Escolar Brasileira de eSports?  

 

Preencha o formulário em nosso site e leia atentamente as regras abaixo. 

Capítulo 1 – Regras gerais 

1.1 – Link de transmissão 

Caso você seja selecionado, deverá transmitir por meio do link exclusivo que nossa equipe 

irá fornecer para você. 

 
1.2 – Direitos reservados 

A Liga Escolar Brasileira de eSports é uma marca registrada e pertencente a empresa 

PlayMatch, portanto, você só poderá transmitir caso seja selecionado. 

 

1.3 – Aceitação  

Para participar do processo seletivo se inscrevendo pelo nosso site, você concorda com todas 

as regras e condições deste documento. 

 

1.4 – Comunicação e contrato 

Os selecionados serão comunicados via whatsapp e a efetivação se dará por meio de 

documento fornecido por nós que precisará ser lido e assinado pelo streamer ou 

pais/responsáveis legais do mesmo. 

 

1.5 – Possibilidades de premiações  

Os selecionados terão a oportunidade de serem agenciados pela PlayMatch, sob termos e 

condições que serão apresentadas aos melhores. 

 

1.6 – Objetivo  

O objetivo desse projeto é a revelação de novos talentos, portanto, mesmo que seu canal 

ainda seja pequeno e esteja começando, basta seguir as regras, ser profissional e você terá 

grandes chances de crescer conosco.  

 

1.7 – Número de selecionados  

Iremos avaliar todos os canais e selecionaremos 40 streamers no total, sendo 10 de cada 

plataforma: twitch, facebook, youtube e nimotv.  

 

1.8 – Regras de layout e marcas  

Você poderá usar seu layout e overlay padrão de transmissão, contando que não tenha 

exposição de nenhuma marca. A Liga Escolar é patrocinada pela marca Republic Of Gamers, 

da Asus Brasil, portanto, você deverá mantê-la sem obstruir ou ocultá-la em suas 

transmissões.  

 

 

 

 



 
Termos e Condições – Transmissões Liga Escolar 

 

1.9 – Divulgação da sua stream  

Caso você queira que façamos a divulgação do seu canal na transmissão oficial, basta twittar 

com a hashtag #LigaEscolarOficial  

 

2.0 – Qualidade  

A transmissão deverá manter um padrão de qualidade com o mínimo de 720p. 

 

2.1 – Conduta e respeito  

A Liga Escolar de eSports é um projeto educacional, portanto, uma conduta profissional e 

respeitosa é totalmente necessária. Não falar palavrões, não ter uma postura rude e ser gentil 

é crucial.  

 

2.2 – Datas  

As finais da Liga Escolar de eSports acontecerão nos dias 18, 19 e 26 de julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 


