
  
Festival   Estudantil   da   Música   Autoral   -   F.E.M.A.     

Anexo   1   -   TERMO   DE   AUTORIZAÇÃO   DE   USO   DE   IMAGEM,   VOZ   E   SOM   PARA   PESSOAS   COM   

MENOS   DE   18   ANOS   

  

Eu,  _________________________________________________________,  portador(a)  do      

CPF  _____________________,  responsáel  pela  inscrição  do  adolescente  (inferior  a  18  anos             

completos)  _________________________________________________________,  de  CPF      

____________________________,  AUTORIZO  o   Festival  Estudantil  da  Música         
Autoral  -  F.E.M.A.  a  utilizar  a  imagem  do  cedente,  em  todo  e  qualquer  material  entre                 

imagens  de  vídeo,  fotos  e  voz .  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;  (III)  folhetos  em  geral  (encartes,  mala  direta,               

catálogo,  etc.);  (IV)  folder  de  apresentação;  (V)  anúncios  em  revistas  e  jornais  em  geral;  (VI)                 

homepage;  (VII)  cartazes;  (VIII)  back-light;  (VIV)  mídia  eletrônica  (painéis,  vídeo-tapes,            

YouTube,   televisão,   cinema,   programa   para   rádio,   entre   outros).     

Por  meio  desta  autorização  ora  concedida,  autorizo  o   Festival  Estudantil  da  Música              
Autoral  -  F.E.M.A. ,  ainda  a  realizar  nas  imagens  e  sons  captados,  cortes,  reduções  e                

edições.  Esta  autorização  não  gera  e  não  gerará  no  futuro  e  também  não  ensejará                

interpretação  de  existir  quaisquer  vínculos  ou  obrigações  trabalhistas,  securitárias,          

previdenciária,  indenizatória,  ou  mesmo  empregatícia,  entre  o(a)  cedente  e  o  Festival             

Estudantil   da   Música   Autoral.   

DECLARO ,  portanto,  que  tenho  ciência  que  este  material  constituído  por  imagens  e  sons               

pertence  ao   Festival  Estudantil  da  Música  Autoral  -  F.E.M.A. ,   que  poderá  usá-lo  a  seu                

exclusivo   critério.   

Campina   Grande,     ____/_____/______   

  

_______________________________________________   

Assinatura   do   Cedente   
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Eu,  _________________________________________________________,  portador(a)  do      

CPF  _____________________,  AUTORIZO  o   Festival  Estudantil  da  Música  Autoral  -            
F.E.M.A.  a  utilizar  a  minha  imagem,  em  todo  e  qualquer  material  entre  imagens  de  vídeo,                 

fotos  e  voz .  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;  (III)  folhetos  em  geral  (encartes,  mala  direta,  catálogo,  etc.);  (IV)               

folder  de  apresentação;  (V)  anúncios  em  revistas  e  jornais  em  geral;  (VI)  homepage;  (VII)                

cartazes;  (VIII)  back-light;  (VIV)  mídia  eletrônica  (painéis,  vídeo-tapes,  YouTube,  televisão,            

cinema,   programa   para   rádio,   entre   outros).     

Por  meio  desta  autorização  ora  concedida,  autorizo  o   Festival  Estudantil  da  Música              
Autoral  -  F.E.M.A. ,  ainda  a  realizar  nas  imagens  e  sons  captados,  cortes,  reduções  e                

edições.  Esta  autorização  não  gera  e  não  gerará  no  futuro  e  também  não  ensejará                

interpretação  de  existir  quaisquer  vínculos  ou  obrigações  trabalhistas,  securitárias,          

previdenciária,  indenizatória,  ou  mesmo  empregatícia,  entre  o(a)  cedente  e  o  Festival             

Estudantil   da   Música   Autoral.   

DECLARO ,  portanto,  que  tenho  ciência  que  este  material  constituído  por  imagens  e  sons               

pertence  ao   Festival  Estudantil  da  Música  Autoral  -  F.E.M.A. ,   que  poderá  usá-lo  a  seu                

exclusivo   critério.   

  

Campina   Grande,     ____/_____/______   
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