
FICHA DE INSCRIÇÃO

A preencher pelos serviços:

Candidatura n.º ____________ Data de Entrada: ____________ 

Recebido por:____________

Identificação do vídeo:
Nome do autor e musica:________________________________________________________

Concorrente:
Nome do concorrente: __________________________________________________________

Data de nascimento: __ / __ / __

Profissão: __________________________

Morada:_____________________________________________________________________

Localidade: _________________________ Código Postal: ______________

Telefone de contato: __________________ Telemóvel: _________________

Email: _____________________________

Encarregado de Educação / Responsável legal (em caso de menor de idade)

Mãe ___ Pai ___ Outro___

Nome _______________________________________________________________________

Data de nascimento: __ / __ / __

Profissão: ___________________________

Morada: _________________________________________________________________

Localidade: __________________________ Código Postal: ________________________

Telefone de contato: ___________________ Telemóvel: ______________________________

Email: _____________________________

Desafio musical
Quem canta?



Desafio musical
Quem canta?

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Autorização de participação para menores de 18 anos de idade

Eu, __________________________________________________________, 
portador do BI/CC n.º ________________, na qualidade de ________________________ 
(mãe, pai ou seu representante legal), declaro para todos os efeitos legais que li e aceito as 
Condições de Participação do Desafio Musical Quem Canta? e que AUTORIZO o menor 
_________________________________________________________, portador do BI/CC n. º 
___________________, a concorrer ao referido desafio.

Declaro, por fim, que autorizo a utilização de todo e qualquer meio fotográfico, audiovisual ou 
qualquer outra forma de gravação contendo imagens da participação do menor neste evento para 
finalidades legítimas relacionadas com o mesmo.

Data: _____________________, _________ de _______________ de 20___.

Assinatura

_______________________________________________________



Desafio musical
Quem canta?

DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE USO

O participante é o autor e detentor dos direitos dos trabalhos a concurso. Contudo, a participação no 
concurso implica a cedência dos direitos de uso (patrimoniais) dos mesmos à entidade organizadora 
do concurso, neste caso, o Município de Ponte de Sor, em regime livre não exclusivo, o que significa 
que o autor pode, também, continuar a usufruir das mesmas.
O Município de Ponte de Sor tem direito a utilizar os trabalhos, quer venham ou não a ser premiadas, 
para publicações, exposições ou outras iniciativas de sua responsabilidade ou coorganização, 
desde que sejam garantidos os direitos autorais associados, concretamente, através da menção 
expressa da autoria, sendo que o seu autor não aufere qualquer tipo de remuneração.

Data: __ /__ /__

Assinatura

_______________________________________________________________
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