LIGA NESCAU 2020 – TERMOS LEGAIS PARA
INSCRIÇÃO POR PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu (mãe/pai ou responsável legal) autorizo meu(minha) filho(a) ou dependente legal a participar da 6ª Edição da LIGA
NESCAU e à Nestlé Brasil Ltda., suas subsidiárias e filiais (doravante designadas, em conjunto, como “Nestlé”) a
fotografá-lo e filmá-lo durante sua participação no evento LIGA NESCAU, que ocorrerá exclusivamente em ambiente
virtual neste ano de 2020, e ainda a acessar e utilizar não somente estas fotografias e imagens, mas também todo
aquele material audiovisual enviado para a LIGA NESCAU em virtude de sua participação, mediante as
condições seguintes.
Desde já estou ciente que a LIGA NESCAU fará registro do evento, através do armazenamento dos materiais enviados
pelos participantes e também de produções próprias, como filmagens, fotografias, realizações de entrevistas e etc.
Dessa forma, autorizo também os organizadores da LIGA NESCAU, em caráter definitivo, a título gratuito e por
prazo indeterminado, da data da assinatura desta autorização, a efetuar livremente a comunicação interna ou
externa, com ou sem fins comerciais, publicitários e promocionais, relacionados à LIGA NESCAU, bem como a marca
LIGA NESCAU relacionada a tais eventos, utilizando imagens nossas e do participante, no caso de estarmos
presentes no evento.
As fotografias e as imagens podem ser duplicadas, editadas, comunicadas ao público ou adaptadas a quaisquer mídias
e por quaisquer meios, notadamente livros e todos os meios de imprensa, televisão, cinema, vídeo, internet, intranet,
folhetos, correspondências, catálogos, pôsteres, artigos promocionais, anúncios em campanhas e etc., com a condição de
que as fotografias e as imagens produzidas não deteriorem a dignidade ou reputação do participante.
Declaro que estou plenamente capacitado para conceder a presente autorização à LIGA NESCAU e que não estou sob
nenhuma obrigação que possa limitar ou criar obstáculos a qualquer direito de uso, incluindo qualquer pedido ou
acordo a ser obtido, de qualquer federação esportiva, clube, time ou qualquer outra entidade.

