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TERMO DE CESSÃO E RESPONSABILIDADE

 
 
Eu, _________________________________________________________________, 

CPF: __________________, autorizo a 
exposição, bem como as imagens de seus resultados em mídia impressa, internet, mídias 
digitais e audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado. Autorizo a utilização dessas 
imagens para fins educacionais e de divulgação desde que não haja comercialização.

Declaro ainda a inexistência de plágio nas obras e/ou projetos inscritos, bem como 
garanto ter autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a 
produção artística, responsabilizando
uso não autorizado, indenizando 

Estou ciente de que a 
decorrentes de danos causados por terceiros, furto, casos fortuitos ou força maior

 
_________________,

______________________________________Nome e assinatura do r
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ANEXO III  TERMO DE CESSÃO E RESPONSABILIDADE  

Eu, _________________________________________________________________, 
CPF: __________________, autorizo a ALESC a utilizar os registros de todo o processo da 
exposição, bem como as imagens de seus resultados em mídia impressa, internet, mídias 

audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado. Autorizo a utilização dessas 
imagens para fins educacionais e de divulgação desde que não haja comercialização.

Declaro ainda a inexistência de plágio nas obras e/ou projetos inscritos, bem como 
autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a 

produção artística, responsabilizando-me, inclusive, por eventuais reivindicações quanto ao 
uso não autorizado, indenizando à ALESC, quando for o caso. 

Estou ciente de que a ALESC não se responsabiliza por eventuais danos às obras 
danos causados por terceiros, furto, casos fortuitos ou força maior

_________________, ___ de __________________ de ______.
  ______________________________________ Nome e assinatura do responsável pela exposição 
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Eu, _________________________________________________________________, 
a utilizar os registros de todo o processo da 

exposição, bem como as imagens de seus resultados em mídia impressa, internet, mídias 
audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado. Autorizo a utilização dessas 

imagens para fins educacionais e de divulgação desde que não haja comercialização. 
Declaro ainda a inexistência de plágio nas obras e/ou projetos inscritos, bem como 

autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a 
por eventuais reivindicações quanto ao 

eventuais danos às obras 
danos causados por terceiros, furto, casos fortuitos ou força maior. 

______. 

 


