
                 
 

 
 MAIS VERÃO AO LAGO DE ITAIPU 2021/2022.  

 

FICHA DE UTILIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

Município competição:  

Modalidade:  

Nome Completo: 

  

                       

RG: 

 

                  

Celular  

 

 

Município:  
 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

 
 
Estou de acordo com o termo de responsabilidade. Declaro que: 
Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição para o MAIS VERÃO 2021/2022, dos Municípios 
Lindeiros ao Lago de Itaipu, são de minha total responsabilidade.  
Participo do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e 
Realizadores, em meu nome e de meus sucessores.  
Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado(a) para participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado 
adequadamente para esta atividade esportiva, em virtude de qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja.  
Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha participação 
nesta atividade.  
Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), renunciando ao 
recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão 
de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou 
meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros passeios, ou nas ações 
acima descritas realizadas pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros e seus parceiros. 
Estou ciente que, ao me inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados do Conselho de Desenvolvimento dos 
Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, e que posso receber qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar 
de qualquer promoção ou ação promocional e programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por 
seus parceiros. 
Declaro que tenho pleno e amplo conhecimento da atual situação que se encontra o estado de saúde pública por conta do COVID-
19, me comprometo a cumprir o protocolo de segurança estabelecido pelo evento e assumo toda e qualquer responsabilidade por 
qualquer acometimento que possa ocorrer em razão do COVID-19, com plena ciência da exposição em situações de risco que 
possam ocorrer em virtude do contato físico e a transmissão.  
Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento ou qualquer área de visibilidade do evento voltada ao público, 
ou meios de divulgação e promoção, nenhum material político, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais; e também, 
nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes e/ou das pessoas presentes, 
aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas. 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura Participante  


