DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E
EVENTOS ESPORTIVOS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
FUTEBOL 7 E TODOS OS SEUS FILIADOS
Declaro que participo de eventos realizados pela Confederação Brasileira de Futebol
7 (CBF7) e/ou Entidade(s) Esportiva(s) filiadas, por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade e acidentes, que venho a sofrer, os
organizadores, promotores e patrocinadores, em nosso nome e de nossos herdeiros
ou sucessores. Declaro estar em boas condições físicas e médicas para participação
dos eventos, tendo treinado apropriadamente para o mesmo. Assumiremos também
as despesas de transporte de ida e volta, médicas e hospitalares decorrentes de
quaisquer acidentes que porventura venham a me ocorrer durante o evento.
Declaro estar ciente de que a utilização do meu nome e/ou apelido, imagem, voz e
material gráfico, tem como objetivos a confecção de material promocional,
campanhas publicitarias da CBF7 e/ou Entidade(s) Esportiva(s) filiadas, e/ou seus
parceiros, e de quaisquer outros materiais em benefício dos mesmos, com
periodicidade e a critério da mesma.
Declaro estar ciente de que esta imagens poderão ser divulgadas via quaisquer
meios de comunicação de massa, tal como: internet, televisão, jornal, revistas e
rádio, ou outros aqui não mencionados, bem como através de médias alternativas,
tais como: celular, cinema, outdoor, mobiliário urbano e outros, durante todo o
período em que for atleta e por mais cinco anos a partir da data de meu desligamento
desta organização;
Declaro estar ciente de que esta cessão de direitos de imagens também
compreende todo material sonoro, audiovisual (ao vivo, VT ou gravações) e
fotográfico coletado durante os eventos organizados, realizados ou homologados
pela(s) entidade(s) nos quais eu participei, sem que eu receba compensação
adicional financeira ou de qualquer espécie, aqui renunciando a qualquer direito a
tal compensação por mim meus herdeiros e cessionário;
Como membro voluntário desta(s) entidade(s) esportiva(s), cumprirei as normas de
conduta moral e desportiva compatíveis com a minha condição de atleta, bem como
não me envolverei com fatos que tragam prejuízo à imagem institucional da(s)
mesma(s) ou de seus patrocinadores e parceiros;
Declaro que, quando na condição de responsável pelo registro de uma ou mais
equipes e atletas apresentar este termo a todos e permitir a participação em eventos
somente aqueles que estiverem de acordo com todos os itens do mesmo.
Li a declaração relacionada nos parágrafos e itens anteriores na sua íntegra e
declaro estar completamente ciente e de acordo com o termo de autorização de
imagem do atleta participante da CBF7 e/ou Entidade(s) Esportiva(s) filiadas.

