
 

 
  

INSCRIÇÃO Nº _______ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PARTICIPANTE 

Eu, .........................................................................................................................(nome completo do responsável), 

nacionalidade.........................................., .................................................... (profissão), residente e domiciliado na Rua/Av.  

........................................................................................................................................, bairro ..........................................., CEP: 

......................................., telefone .............................., e-mail ............................................................................................, 

portador da Cédula de Identidade R.G. n.º  ......................................, inscrito no CPF sob o n.º ........................................,  

.................................................................................. (parentesco ou definição da representação legal do menor) 

 

DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei que sou responsável ou representante legal menor inscrito (nome 

completo do menor):.......................................................................................................................................................................... 

DECLARO que a FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES e organizadores da                

“25ª Maratona Fotográfica de Florianópolis” estão isentos integralmente de toda e qualquer responsabilidade advinda da 

conduta do Participante deste Concurso e das implicações que dela advirem, inclusive, quanto à responsabilidade pelo uso 

indevido ou pela violação de quaisquer direitos de terceiros, sem prejuízo do direito de regresso que possui.   

DECLARO também que estou ciente de que a FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES e organizadores não se responsabilizam por danos de qualquer natureza, incluídos danos à integridade física, 

danos materiais e morais ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso ou da aceitação do Prêmio, e ainda, que aos 

organizadores é reservado, a qualquer momento, o direito de cancelar ou suspender, bem como interromper o Concurso, caso 

ocorram fraudes, dificuldades técnicas ou qualquer outro impedimento causado por força maior que comprometa a integridade 

do Concurso, de forma que não possa ser conduzido como originalmente planejado, não lhes cabendo qualquer 

responsabilidade advinda deste cancelamento ou tampouco deva indenizações de quaisquer tipos e a quaisquer títulos. 

CONCORDO com o Termo de Cessão e Autorização de Uso de Imagem (Fotografia) que consta no Regulamento da “25ª 

Maratona Fotográfica de Florianópolis” (Anexo 1) e me COMPROMETO a entrega-lo impresso e assinado, caso venha a 

ser premiado pelo Concurso, em local a ser definido e no prazo determinado pela Comissão Organizadora.  

DECLARO, nesta data, ter lido, compreendido e estar de acordo com todos os itens do Regulamento da “25ª Maratona 

Fotográfica de Florianópolis” que esta disponível no sítio www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes.  

Sendo esta a expressão da verdade, firmo o presente, em caráter irrevogável e irretratável, na forma da lei. 

 

Florianópolis, _____de______________ de 2019. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal do menor  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes

