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TERMO DE RESPONSABILIDADE E TERMO DE
CESSÃO DE USO DE IMAGEM DO MENOR 

Eu abaixo assinado  NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO MENOR,
Brasileiro(a),  portador(a)  do  CPF_____  RG_______,  residente  no  ENDEREÇO
COMPLETO,  responsável  pelo  menor  NOME  COMPLETO  DO  PILOTO,  filiado  à
FEDERAÇÃO  PARANAENSE  DE  MOTOCICLISMO,  autorizo  e  responsabilizo-me
pela participação do mesmo nas provas de  NOME DA MODALIDADE PRATICADA
PELO PILOTO,  supervisionadas  pela  Federação  Paranaense  de  Motociclismo  e  pela
Confederação Brasileira de Motociclismo no ano de 2017.

Eu autorizo a captação, fixação e utilização da imagem e voz, para serem inseridos
e utilizados no Brasil e exterior, através de todos e quaisquer meios de comunicação ao
público, tais como, internet, CD Room, CD-I (Compact Disk Interative), Home Video,
DVD e suportes de computação gráfica, mídia impressa, eletrônica, não se limitando a
exibição  em  televisão  aberta  e  por  assinatura,  e  todos  os  materiais  promocionais
confeccionados pela Federação Paranaense Motociclismo e Confederação Brasileira de
Motociclismo, declaro em caráter irrevogável e irretratável, estar ciente e de acordo com
o uso comercial, direto e indireto do material captado para uso exclusivo naquilo que for
necessário, para fins de divulgação e publicidade.

Declaro conhecer o regulamento da prova e estar ciente de todos os seus termos,
serei responsável pelos meus atos bem como os da minha equipe. Estou ciente também
que o  transponder  usado  para  a  cronometragem é  de  minha  inteira  responsabilidade,
tendo que ser retirado da moto e entregue no termino da bateria na vistoria técnica. 

Por ser verdade, firmo o presente.

__________, ___ de __________ de 2017.

________________________________________________
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL E ASSINATURA

(REGISTRO CARTÓRIO)
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FPRM – Rua Irmãs Paulinas, 5043 – Novo Mundo, Curitiba / Paraná - CEP 81020-230

Fone: (41) 3267-5330     www.fprm.com.br      fprm@fprm.com.br 

mailto:fprm@fprm.com.br
http://www.fprm.com.br/

	
	FILIADA A
	

