SUPER-CON
MACEIÓ DANCE CONTEST
2018

REGULAMENTO DO SUPER-CON DANCE CONTEST

Ano 2018

Página 1/1

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Autorização para menores de 18 anos participantes do
SUPER-CON DANCE CONTEST 2018
Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude

Eu,______________________________________________,
______________
(nacionalidade),
portador(a) do RG nº _____________-_____ (nº do RG com órgão expedidor) autorizo o(a) adolescente
filho(a) ______________________________________, com ______ anos de idade, conforme documento
de identidade que porta de quem sou ____________ (relação de parentesco) a participar do concurso de
dança SUPER-CON DANCE CONTEST do evento SUPER-COM MACEIÓ que será realizado no Centro de
Convenções, em Maceió (AL) nos dias 15 e 16 de Setembro de 2018.

___/___/___

____________________________________
(Assinatura do Pai ou Responsável Legal)

Telefones de Contato com o Responsável:
____________________________________

Observação: Sem estes, o menor não poderá participar do concurso.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
Menores de 18 anos

1. Quanto ao USO DE IMAGEM:
1.1
Os participantes cedem ao Super-Con Maceió o direito do uso de imagem/fotografia/vídeo feitos durante a
duração do evento em peças promocionais, publicitárias, sem quaisquer ônus presentes ou futuros para as partes.
1.2
As peças promocionais, publicitárias de que trata o item 1.1 serão veiculadas por tempo indeterminado e em
locais e veículos a critério do evento Super-con, sempre que convier ao mesmo.

Eu, ________________________________, ______________ (nacionalidade), portador (a) do RG nº __________________ (nº do
RG com órgão expedidor) DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma competição de dança e dos riscos envolvidos na participação de meu
filho(a);
2. Meu filho(a) está em plenas condições físicas de participar deste concurso e, estou ciente que não existe
nenhuma recomendação médica que o(a) impeça de praticar atividades físicas;
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação de meu filho(a) neste concurso, isentando organizadores, colaboradores e patrocinadores DE
TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura
venha a sofrer, advindos da participação neste concurso;
4. Li, conheço e aceito integralmente a todos os termos do regulamento do concurso.
5. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim
quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer com meu filho(a)
por consequência da participação do mesmo neste concurso.

Eu li e aceito o regulamento.
___/___/___

____________________________________
(Assinatura de Pai ou Responsável Legal)

