INICIATIVA "BE YOURSELF, EXPRESS YOURSELF"
CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA - PATINAGEM LIVRE
3 a 10 AGOSTO, GUIMARÃES 2019

A entrega desta declaração é estritamente obrigatória para que a participação na Iniciativa "Be Yourself, Express Yourself", a decorrer
durante o Campeonato Nacional de Patinagem Artística entre 3 e 10 de Agosto, em Guimarães, seja válida.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E CRIAÇÃO
A preencher caso o participante seja menor de idade:
Consinto e autorizo, expressamente, à Soulful Skating® de Nádia Silva, trabalhadora em nome individual com o número de identificação fiscal
223065722, com sede na Rua da Benta, nº 24, 2430- 048 Marinha Grande (doravante Soulful Skating@), a utilização, divulgação e reprodução
do nome, imagem, criação e/ou voz do meu representado legal/menor ____________________________________________________________
(nome completo do menor), em conformidade com o disposto no artigo 79º do Código Civil, recolhidas/efectuadas no âmbito da Iniciativa "Be
Yourself, Express Yourself", criada pela Soulful Skating® e levada a cabo durante o Campeonato Nacional de Patinagem Artística a decorrer entre
3 e 10 de Agosto de 2019 em Guimarães, através de captação fotográfica, execução de textos e/ou desenhos, vídeos e/ou gravações de voz,
ou outros quaisquer meios escolhidos pelo participante na Iniciativa acima referida. Mais declaro que a Soulful Skating® tem plena legitimidade
para proceder à utilização, divulgação, e reprodução do nome, imagem, criação e/ou voz do meu representado legal/menor, nomeadamente
através dos seus meios de comunicação internos e externos, site da Soulful Skating®, YouTube e nas suas redes sociais (Facebook e
Instagram), independentemente do número de vezes em que esta é utilizada, por um período de 2 anos, sem que para tal lhe seja devida
qualquer tipo de retribuição.
________________________________________________________, ____ de ____________ de 20 ____
(local)

O/A Declarante (representante legal do menor):
Nome completo: _________________________________________________________________________
Cartão de Cidadão / BI nº.: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Assinatura)

A preencher caso o participante seja maior de idade:
Consinto e autorizo, expressamente, à Soulful Skating® de Nádia Silva, trabalhadora em nome individual com o número de identificação fiscal
223065722, com sede na Rua da Benta, nº 24, 2430- 048 Marinha Grande (doravante Soulful Skating®), a utilização, divulgação e reprodução
do meu nome, da minha criação, da minha imagem e/ou voz _________________________________________________________________
(nome completo), em conformidade com o disposto no artigo 79º do Código Civil, recolhida no âmbito da Iniciativa "Be Yourself, Express
Yourself", criada pela Soulful Skating® e levada a cabo durante o Campeonato Nacional de Patinagem Artística a decorrer entre 3 e 10 de Agosto
de 2019 em Guimarães, através de captação fotográfica, execução de textos e/ou desenhos, vídeos e/ou gravações de voz, ou outros quaisquer meios escolhidos pelo participante na Iniciativa acima referida. Mais declaro que a Soulful Skating® tem plena legitimidade para proceder à
utilização, divulgação, e reprodução do meu nome, da minha imagem, da minha criação e/ou voz, nomeadamente através dos seus meios de
comunicação internos e externos, site da Soulful Skating®, YouTube e nas suas redes sociais (Facebook e Instagram), independentemente do
número de vezes em que esta é utilizada, por um período de 2 anos, sem que para tal lhe seja devida qualquer tipo de retribuição
________________________________________________________, ____ de ____________ de 20 ____
(local)

Cartão de Cidadão / BI nº.: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Assinatura)

