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AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  
E DIREITO DE USO DE IMAGEM  

Clube  
 

Cidade  Estado  País  
 

Nome do contato  
 

E-mail  Telefone  
 

Categoria SUB 12  SUB 14  SUB 16  SUB 18 
 
 

 
 

 

Eu, (nome do responsável legal  

portador(a) da carteira de identidade nº  orgão emissor  

com data de expedição em  autorizo o menor (nome completo  

 RG nº  

a viajar e participar da 21ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista, Brasil, no período de 10 a 18 de janeiro de 2020, sob a 

responsabilidade de (nome completo do responsável)  

portador da carteira de identidade nº  órgão emissor  

com data de expedição em  Cargo  

 
Desde já estamos cientes que a Rick Eventos fará registro do evento através de filmagens, fotografias, realizações de entrevistas, etc. Dessa forma 
autorizo também a Rick Eventos, a partir da assinatura desta autorização a efetuar livremente a comunicação interna ou externa, com ou sem fins 
comerciais, publicitários e promocionais, relacionados à Taça Internacional de Futebol do Interior Paulista, utilizando imagens nossa e do jogador 
participante ou presente no evento.  
 
As fotografias e as imagens podem ser duplicadas, detalhadas, comunicadas ao público ou ser adaptada a quaisquer mídias e por quaisquer meios,  
notadamente livros e todos os meios de imprensa, televisão, cinema, vídeo, internet, intranet, folhetos, correspondências, catálogos, posters, 
artigos promocionais, anúncio em campanhas, embalagens, etc..., com a condição de que as fotografias e as imagens produzidas não deteriorem a 
dignidade ou reputação do jogador participante.  
 
Nós, que abaixo assinamos, declaramos que estamos plenamente capacitados para conceder a autorização a Rick Eventos  e que não estamos 
impostos sob nenhuma obrigação que possa limitar ou criar obstáculos a qualquer direito de uso, incluindo qualquer pedido ou acordo a ser obtido, 
conforme as circunstâncias, de qualquer federação esportiva, clube, time ou qualquer outra entidade.  

 
 
 
______________________                                                               ________________________________ 
Assinatura do Pai       Assinatura do Mãe: 
 
 

Nome legível - Pai  Nome legível - Mae  

RG/CPF   RG/CPF   

Telefone  Telefone  

 

Esta autorização tem validade de 1 (um) ano e portanto, deverá permanecer junto aos documentos do(a) menor, devidamente assinada. 

 

 

 

________________________, _____ de ________________ de 20____. 
 

 

RICK EVENTOS E PROMOÇÕES S/S LTDA – ME 

CNPJ N° 03.835778/0001-09 

Rua Vicente Pereira Lima, 700 – Chácara Planalto Bela Vista - Mogi Mirim/ SP - 13.803-260 

www.rickeventos.com.br – facebook.com/tacainternacional 

(19) 9.99762.8382 WhatsApp 

 

http://www.rickeventos.com.br/

