FICHA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA

FOTO

NOME DA COMUNIDADE:____________________________________________________________________
MUNICÍPIO:_________________________________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA
NOME DO ATLETA:__________________________________________________________________________
DATA NASCIMENTO: ___/____/____ CERTIDÃO DE NASCIMENTO Nº. ______, fls. _______, livro_____
RG:________________________ÓRGÃO EXP.:________________

IDENTIFICAÇÃO DO PAI, MÃE E/OU RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL:______________________________________________________________________________
RG:________________________ÓRGÃO EXP.:________________ CPF:_______________________________
ENDEREÇO:__________________________________________________________________________________
BAIRRO: __________________________________CIDADE: _______________________________________
CEP:__________________________________ TELEFONE:_________________________________________
EMAIL:___________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DO PAI, MÃE E/OU RESPONSÁVEL
Eu __________________________________________________________, responsável pelo menor cuja foto
está colada neste documento, venho através deste documento autorizá-lo a participar da Taça das
Comunidades, realizada pela CDC/ES – Central das Comunidades/ES – bem como ceder os direitos de
imagem à CUFA/ES, atestando estar o citado menor apto fisicamente à prática de esportes,
responsabilizando-me judicialmente pelas informações.
Data: _____/_____/_____

RG:

Assinatura do Atleta:

Assinatura do responsável
Órgão Exp.:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
ADULTO
Neste
ato,
____________________________________________,
nacionalidade
________________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG
nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________,
residente à Av/Rua ___________________________________ , nº. _________, município
de ________________________________/Espírito Santo. AUTORIZO o uso de minha
imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada em
campanhas promocionais e institucional do Projeto Taça EDP das Comunidades, com
realização da Central das Comunidades, oferecimento EDP Espirito Santo e Promoção TV
Gazeta, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos
em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios
em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros) e
mídia digital. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima
descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou
a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.
______________________, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura)
Nome:
Telefone p/ contato:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
CRIANÇA
____________________________________________, nacionalidade ________________,
menor de idade, neste ato devidamente representado por seu (sua) (responsável legal),
____________________________________________, nacionalidade ________________,
estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG
nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________,
residente à Av/Rua ___________________________________ , nº. _________, município
de ________________________________/Espírito Santo.
______________________, dia _____ de ______________ de ___________.
AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e
documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional do Projeto Taça
EDP das Comunidades, com realização da Central das Comunidades, oferecimento EDP
Espirito Santo e Promoção TV Gazeta, sejam essas destinadas à divulgação ao público em
geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de
apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes;
(VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa
para rádio, entre outros) e mídia digital. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro
que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias
de igual teor e forma.

(assinatura)
Nome da criança:
Por seu Responsável Legal:
Telefone p/ contato:

