
 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL PARA

 

Eu ________ 

da cédula de identidade RG nº

inscrito(a) no  CPF  sob  o  nº

domiciliado(a) na     

na cidade de Praia Grande, Estado de São Paulo, responsável legal

    

cédula de identidade RG nº 

CPF sob  o  nº  

TEMPO INDETERMINADO, em

Grande, CNPJ sob o nº 46.177.531/0001

Grande, CEP:11704-900, São Paulo,

CORRELATOS do menor acima

termos: 

 

1. Pelo presente instrumento

captar, fixar e utilizar

fotos, documentos etc..,

público em geral do

2. A presente autorização

remuneração e/ou 

3. O CEDENTE declara estar

4. A presente autorização é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o 

CEDENTE e seus herdeiros

5. O  CEDENTE      firma     o

6. O CEDENTE declara 

será apreciada no Foro da Comarca de Praia Grande/SP.

 

Local  e  data:        

 

Assinatura e CPF 

 

Testemunhas com nome e RG:

1)___________________________

2)__________________________

 
2º FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL  

 
Anexo III 

PARA PARTICIPANTES MENORES DE 18 ANOS DE USO DE IMAGEM, 

CORRELATOS 

nº  

nº 

na cidade de Praia Grande, Estado de São Paulo, responsável legal por _____________________

  

em caráter irretratável e irrevogável, a Prefeitura da Estância

46.177.531/0001-55, com endereço sito à Avenida Presidente

Paulo, doravante denominada CESSIONÁRIA, o USO DA

acima citado relacionados ao "2º FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL

instrumento particular de autorização, o ora CEDENTE autoriza

utilizar sua imagem, voz e outros correlatos, em todo

etc.., para veiculação nos canais institucionais e em ações

do projeto cultural e/ou artístico. 

autorização é concedida à CESSIONÁRIA em caráter gratuito,

 compensação serão devidas a qualquer tempo e título.

estar ciente e de acordo com os termos e condições aqui

A presente autorização é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o 

herdeiros ao seu fiel e integral cumprimento. 

o  presente  de  forma  a   manifestar  sua  concordância

 estar ciente e de acordo que qualquer dúvida oriunda

será apreciada no Foro da Comarca de Praia Grande/SP. 

Testemunhas com nome e RG: 

1)___________________________ 

__________________________ 

IMAGEM, VOZ E OUTROS 

,portador(a) 

 , 

, residente e 

_______              

_____________________ 

  , portador(a) da 

  , inscrito (a) no 

, AUTORIZO POR 

Estância Balneária de Praia 

Presidente Kennedy, 9000, Praia 

DA IMAGEM, VOZ E OUTROS 

2º FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL”, nos seguintes 

autoriza a CESSIONÁRIA a 

todo e qualquer material, 

ações de divulgação ao 

gratuito, pelo que nenhuma 

título. 

aqui estabelecidas. 

A presente autorização é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando o 

concordância  com  seus  termos. 

oriunda deste instrumento 


