
TERMO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM, COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO E  

RESPONSABILIDADE DOS ATLETAS MENORES DE IDADE PARTICIPANTES DOS JOGOS 

PARADESPORTIVOS DE FORTALEZA 2019  

  

Pelo presente instrumento, de um lado, Secretaria de Esporte e Lazer de FORTALEZA - SECEL, sediado 
na Rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres - CEP: 60.115-000, Fortaleza/CE, firma, com o 
participante a seguir descrito, o presente termo de licença de uso de imagem, compromisso de 
participação e responsabilidade, conforme as condições livremente pactuadas e abaixo especificadas.  

  

Nome completo:    
 

       

  
 

       

RG:    
 

 Órgão emissor:    UF:    CPF:    

  
 

       

Endereço:    
 

       

          

Bairro:    
 

 Cidade:    UF:    CEP:    

  

  

1. O(A) atleta se compromete a cumprir as disposições do presente instrumento durante os Jogos 
Paradesportivos de Fortaleza - PARAFOR.  

2. O(A) atleta declara, neste ato, estar física e clinicamente apto(a) a participar na(s) modalidades(s), 
a qual está inscrito na competição assumindo total responsabilidade e isentando a SECEL por quaisquer 
problemas decorrentes de sua incapacidade física e/ou médica.  

3. O(A) atleta se responsabiliza por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar nas 
dependências do local de realização da competição, arcando pessoalmente com os custos de eventual 
reparação.  

4. O(A) atleta autoriza a SECEL a utilizar gratuitamente, os direitos de uso da sua imagem, som, 
nome ou material biográfico, produzidos durante sua participação na referida competição, para fins de 
confecção de material promocional, transmissões, retransmissões, publicações, cópias, reproduções de 
exemplares bem como para divulgação de campanha publicitária e promoção da SECEL.   

Na qualidade de representante do(a) menor anteriormente identificado(a) e participante dos Jogos 
Paradesportivos de Fortaleza 2019, como atleta, eu, signatário deste documento, estou de acordo com as 
cláusulas supracitadas relavas ao Termo de Licença de Uso de Imagem, Compromisso de Participação e 
Responsabilidade dos participantes do aludido evento e, por esse movo, assino abaixo o presente 
documento.  

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                            

  

  

  

  

    

Rua Ildefonso Albano, 2050  Dionísio Torres CEP 60.115-000     
Fortaleza, Ceará, Brasil  
85  3254-5848  

  

   Assinatura do representante do(a) atleta menor de idade                                                    Data  



RESPONSABILIDADE DOS ATLETAS MAIORES DE IDADE PARTICIPANTES DOS JOGOS 

PARADESPORTIVOS DE FORTALEZA 2019  

  

Pelo presente instrumento, de um lado, Secretaria de Esporte e Lazer de FORTALEZA - SECEL, sediado 
na Rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres - CEP: 60.115-000, Fortaleza/CE, firma, com o 
participante a seguir descrito, o presente termo de licença de uso de imagem, compromisso de 
participação e responsabilidade, conforme as condições livremente pactuadas e abaixo especificadas.  

  

Nome completo:    
 

       

  
 

       

RG:    
 

 Órgão emissor:    UF:    CPF:    

  
 

       

Endereço:    
 

       

  
 

       

Bairro:    
 

 Cidade:    UF:    CEP:    

  

  

5. O(A) atleta se compromete a cumprir as disposições do presente instrumento durante os Jogos 
Paradesportivos de Fortaleza - PARAFOR.  

6. O(A) atleta declara, neste ato, estar física e clinicamente apto(a) a participar na(s) modalidades(s), 
a qual está inscrito na competição assumindo total responsabilidade e isentando a SECEL por quaisquer 
problemas decorrentes de sua incapacidade física e/ou médica.  

7. O(A) atleta se responsabiliza por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar nas 
dependências do local de realização da competição, arcando pessoalmente com os custos de eventual 
reparação.  

8. O(A) atleta autoriza a SECEL a utilizar gratuitamente, os direitos de uso da sua imagem, som, 
nome ou material biográfico, produzidos durante sua participação na referida competição, para fins de 
confecção de material promocional, transmissões, retransmissões, publicações, cópias, reproduções de 
exemplares bem como para divulgação de campanha publicitária e promoção da SECEL.   

Na qualidade de participante dos Jogos Paradesportivos de Fortaleza 2019, como atleta, eu, signatário 
deste documento, estou de acordo com as cláusulas supracitadas relavas ao Termo de Licença de Uso 
de Imagem, Compromisso de Participação e Responsabilidade dos participantes do aludido evento e, 
por esse movo, assino abaixo o presente documento.  

  

 

  
                                                                                                                                                                            

  

  

  

  TERMO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM, COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO E  

    

Rua Ildefonso Albano, 2050  Dionísio Torres CEP 60.115-000     
Fortaleza, Ceará, Brasil  
85  3254-5848  

  

   Assinatura do atleta                                                                                                Data  


