DIREITO DE USO DE IMAGEM E PARTICIPAÇÃO NA DANONE COPA DAS NAÇÕES 2016

Nós (responsáveis)________________________________________________________________ (nome completo),
autorizamos o menor _____________________________________________________________ (nome completo),
residente à ___________________________________________________________________________ (endereço)
a participar da Danone Copa das Nações 2016.
E ao grupo Danone, suas subsidiárias e filiais (doravante designadas como "DANONE") a fotografar e filmar durante
sua participação no evento Danone Copa das Nações, que ocorre no Brasil neste ano de 2016, bem como usar estas
fotografias e imagens mediante as condições seguintes.
Autorizamos o jogador menor de idade mencionado acima a participar de Danone Copa das Nações que será
realizada entre os meses de Fevereiro a Junho de 2016. Desde já estamos cientes que o DANONE fará o registro do
evento através de filmagens, fotografias, realização de entrevistas, entre outras formas.
Dessa forma autorizo também a DANONE, por 5 (cinco) anos contados da data da assinatura desta autorização a
efetuar livremente a comunicação interna ou externa, com ou sem Fins comerciais, publicitários e promocionais,
relacionados à Danone Copa dos Nações, bem como a marca Danone relacionada a tais eventos, no Brasil e/ou
mundialmente, utilizando imagens nossas e do jogador participante, no caso de estarmos presente no evento.
As fotografias e as imagens podem ser duplicadas, detalhadas, comunicadas ao público ou adaptadas a quaisquer
mídias e por quaisquer meios, notadamente livros e todos os meios de imprensa, televisão, cinema, vídeo, internet,
internet, folhetos, correspondências, catálogos, posters, artigos promocionais, anúncios em campanhas, embalagens,
etc., com a condição de que as fotografias e as imagens produzidas não deteriorem a dignidade ou reputação do
jogador participante. Se for selecionado para fazer parte da final Mundial da Danone Copa dos Nações, autorizamos
seu deslocamento à cidade sede sob responsabilidade de um adulto supervisor, durante as fases finais e a DANONE
a fotografar e a filmar durante este evento a usar as fotografias e as imagens sob os mesmos termos e condições
acima mencionadas.
Este evento acontecerá em Julho de 2016.
Declaramos que o jogador mencionado acima goza de saúde perfeita, não havendo qualquer impedimento ao seu
estado de saúde para sua participação na Danone Copa das Nações. Desde já nos comprometemos a informar a
DANONE sobre o estado físico e de saúde do jogador acima mencionado, para eventual necessidade de realizar
procedimentos de urgência, que impossibilitam o contato prévio conosco. Além disso, concordamos que a DANONE
e demais empresas envolvidas na organização da Danone Copa das Nações não serão responsáveis por qualquer
dano ou lesão que o jogador sofra durante o evento e no seu transporte até o local dos jogas.
Nós, que abaixo assinamos, declaramos que estamos plenamente capacitados para conceder a autorização a
DANONE e que não estamos impostos sob nenhuma obrigação que posso limitar ou criar obstáculos e qualquer
direito de uso, incluindo qualquer pedido ou acordo o ser obtido, conforme as circunstâncias de qualquer federação
esportiva, clube, time ou qualquer outra entidade.

Data: ______/ ______/ ______

Assinatura do Pai: ______________________________

Assinatura da Mãe: _______________________________

Nome legível: _________________________________

Nome legível: ____________________________________

RG/CPF Pai: ___________________________________

RG/ CPF Mãe: ____________________________________

Telefone: _____________________________________ Telefone: ________________________________________

