Concurso Popular de Fotografia
www.parol.com.br

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA

Eu_________________________________________, Nacionalidade____________________
Estado civil________________, RG nº _____________________, CPF nº ________________,
residente na_______________________________________________________, nº _______,
bairro_____________________________na cidade de _______________________________,
e-mail:______________________________________________________________________

AUTORIZO o uso de minhas imagens fotográficas inscritas no Concurso Popular de
Fotografia, cujo tema é “A cidade na visão do cidadão” em todo e qualquer material
entre documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas
institucionais da organização, sejam essas destinadas à divulgação ao público em
geral, poderão ser incluídas em peças publicitárias, impressas em revistas, jornais,
mídia digital, periódicos ou comercializadas sem obrigação de cachês, taxas ou direitos
para os autores, comprometendo-se a publicar sempre o nome do autor dos trabalhos
desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
enviada em todo território nacional e no exterior, para uso em geral, como folders de
apresentação, anúncios e impressão em revistas e jornais em geral, álbuns, home
pages, redes sociais e mídia eletrônica entre outros.
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 às minha imagens
fotográficas intituladas listadas abaixo:
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Após preencher, entregar no Golden Foto e Vídeo

Concurso Popular de Fotografia
www.parol.com.br

DECLARO, neste ato, sob as penas da lei, ser o responsável pelas obras visuais,
relacionadas abaixo, inscritas no Concurso Popular de Fotografia, cujo tema é “A
cidade, na visão do cidadão”, organizado pelo site www.parol.com.br sendo detentor
dos direitos autorais da referida obra de que esta não constitui plágio nem possui
manipulação digital ou sobreposição, exonerando o organizador de toda e qualquer
responsabilidade civil e criminal, e ainda reclamações de terceiros, que vier a sofrer em
caso de contestação pelo uso da mesma.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro as informações apresentadas
acima serem verdadeiras e assino a presente declaração na forma da lei.

1_________________________________________
2_________________________________________
3_________________________________________
4_________________________________________
5_________________________________________
6_________________________________________
7_________________________________________
8_________________________________________
9_________________________________________
10________________________________________

Paraguaçu Paulista, SP, ____ de ________________, de 2017

_____________________________________________________
Nome e assinatura do participante ou responsável legal

Após preencher, entregar no Golden Foto e Vídeo

