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Bem vindo ao site ABR Arena Brasil Reality
Leia atentamente as regras e informações a seguir antes de confirmar sua inscrição.
O site tem por objetivo ser uma fonte de informações sobre o jogo BF2 modificado "PR
(Project Reality) , "FH2 ( FORGOTTEN HOPPE 2 )" e simulação aérea .Estas
informações estão contidas também no fórum de mensagens , que se dividem em três
categorias: as públicas, de acesso a qualquer visitante, as públicas para acesso dos
visitantes registrados e as restritas aos membros do ABR Arena Brasil Reality
1) Visitantes apenas podem acessar em "Arena Brasil Realty" os fóruns Mural do Arena
e Games Diversos", em "Diversos" os fóruns Esportes, Modelismo e Bate Papo.
2) Apenas aqueles que realizarem o registro terão acesso para ler e postar nos fóruns
"Arena Brasil Realty" os fóruns Mural do Arena, Project Reality Mod, Battlefield 2,
Forgotten Hope 2, IL2 Sturmovick e Games Diversos", em "Diversos" os fóruns
Esportes, Modelismo e Bate Papo.
3) É expressamente proibido fazer propaganda ou topicos sobre outros assuntos que
não sejam pertinentes aos fóruns do "Arena Brasil Realty" , caso isso venha acontecer o
topico será deletado e enviando uma mensagem de advertencia ao infrator, em caso de
insistencia do infrator à sua expulsão será imediata e permanente.
Apesar dos administradores e moderadores deste fórum tentarem remover ou editar
qualquer material indesejável, é impossível estar atento às postagens 24 horas por dia.
Assim, é de seu conhecimento e aceitação que todas as mensagens postadas nestes
fóruns expressam a educação, os pontos de vista e opiniões dos seus autores, sendo
portanto de cunho pessoal e não se confundem com as opiniões dos administradores,
moderadores ou dos responsáveis pelo arenabrasilreality.com.br e
arenabrasilreality.com
Para se inscrever no site você deve concordar em não postar qualquer mensagem
abusiva, obscena, vulgar, injuriosa, caluniosa ou difamatória, de ódio racial, religiosa,
ameaçadora, sexualmente tendenciosa, de conteúdo político ou qualquer outro material
que possa violar as leis civis e criminais brasileiras, bem como manter a moral e a boa
educação de padrão internacionalmente reconhecido. Tal violação conduzirá à sua
expulsão imediata e permanente.
Para o uso de imagens no fórum devem ser observados os seguintes critérios:
1. Avatar: 150x150 pixels de tamanho máximo;
2. Assinatura: Nenhuma imagem será permitida, apenas frases; (Que não seja as
estatísticas do ABR)
3. Links de imagens diretas nas mensagens podem ser utilizadas, mas evite-se quotar
mensagens com imagens.
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Os endereços de IP de todas as mensagens são registrados para ajudar a implementar
estas condições. Você concorda que quem faz e mantém estas páginas, administradores
e moderadores deste fórum têm o direito de remover, editar, mover ou encerrar qualquer
tópico em qualquer altura que eles assim decidam quando verificadas as condições
acima.
Como usuário você aceita que qualquer informação que forneceu acima seja guardada
numa base de dados. Apesar dessa informação não ser fornecida a terceiros sem a sua
autorização, o responsável pelo site, administradores ou moderadores dos fóruns não
podem assumir a responsabilidade por qualquer tentativa ou ato de invasão em nossa
base de dados, hacking, intromissão forçada e ilegal que possibilite a exposição dessa
informação.
Este site usa cookies para guardar informação no seu computador e facilitar a utilização
e a visita.
Não permitimos o acesso ao site por endereços de IP "anônimo" bem como não
aceitamos acessos com o modo invisível ligado. A equipe de administradores e
moderadores banirá todo e qualquer acesso realizado destas formas.
Sua inscrição ficará pendente até que acesse o link de ativação recebido no e-mail de
boas vindas. Ao clicar nesse link você estará ao mesmo tempo confirmando seu e-mail e
aceitando de forma incondicional as regras aqui descritas. Caso não acesse o link em
até 24 horas após sua inscrição, seus dados serão removidos de nosso banco de dados.
Traga educação, informação e divertimento!
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