
 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR E USO DE 
IMAGEM 

 
 
Eu,_______________________________________________,(nacionalidade)_________
____________,(estado civil)__________________, titular da cédula de  identidade  RG 
n°________________________ e CPF n° _____________________,como representante 
legal do menor abaixo referido. 
 
AUTORIZO EXPRESSAMENTE 
 
A participação do menor (nome completo)_____________________________, sob o n° do 
RG                 , com data de  nascimento em             e  anos de idade, a 
participar do evento denominado “DESAFIO SKATE EM CASA”, organizado pela 
FEDERAÇÃO DE SKATEBOARD DO ESTADO DA BAHIA – FESEB. 
 
Também autorizo o uso da imagem do menor em todo e qualquer material (como fotos, 
filmagens e outros modos de veiculação destinados à divulgação ao público em geral e/ou 
apenas para uso interno da FEDERAÇÃO DE SKATEBOARD DO ESTADO DA 
BAHIA – FESEB e parceiros do evento. 
 
A divulgação da imagem dar-se-á por mídia em geral, escrita, falada, televisiva ou 
eletrônica, de difusão e transmissão, por qualquer meio de comunicação, dentre os quais 
citam-se, em rol meramente exemplificativo: rádio, televisão, rede de computadores 
(internet ou intranet), obras multimídias, home page, jornais, revistas, boletins, apostilas, 
livros/livretos, folhetos, folders, cursos de treinamento, seminários, anúncios, peças 
publicitárias impressas ou audiovisuais, CD- ROM, ilustração de programa de computador, 
vídeo, catálogo, redes sociais e etc. 
 
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e voz 
acima mencionada em todo o território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades 
e, em destaque: menção ao evento no sítio eletrônico www.skateemcasa.com.br e 
www.desafioskateemcasa.com.br. 
 

http://www.skateemcasa.com.br/
http://www.skateemcasa.com.br/
http://www.desafioskateemcasa.com.br/


 

 

 

O presente instrumento particular de autorização é celebrado em 
caráter definitivo, irretratável e irrevogável, obrigando-se as partes por si e por seus 
sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos e condições aqui 
estipuladas. 
 
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de imagem e voz e a 
participação do menor acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 
conexos à imagem ou a qualquer outro e assino a presente autorização. 
 
 
 

(Cidade)              ,  de                          de 2021.   
 
 
 

 
____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 
Nome: 

RG: 
CPF:  
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