FICHA DE INSCRIÇAO NO CONCURSO “ÉVORA DO DESPORTO EM 30 SEGUNDOS”
Enviar esta ficha, conjuntamente com o vídeo, por correio eletrónico para palavraj@cm-evora.pt
(ver normas de participação do concurso)

Nome completo _____________________________________________________________
Pseudónimo (caso pretenda) ___________________________________________________
Morada:____________________________________________________________________
Nº Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão_________________
NIF__________________________
Data de Nascimento_________________
E-Mail______________________________
Telefone____________________

Declaro que li e aceito todas as Condições de Participação presentes nas Normas do Concurso
“Évora do Desporto em 30 segundos”, promovido pela Câmara Municipal de Évora.
Declaro que o trabalho a concurso é inédito e original, sendo o mesmo da minha autoria e que
respeita todos os requisitos dos direitos de autor.
Mais declaro que autorizo a Câmara Municipal de Évora a publicar e divulgar o vídeo por mim
elaborado, nos canais de comunicação que entenderem oportunos, sem que daí resulte a
violação dos direitos de propriedade intelectual que a mim pertencem.

Relativamente à recolha e utilização dos dados fornecidos, informa-se que os mesmos se
destinam exclusivamente a informar a candidatura a participar no concurso “Évora do
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Desporto em 30 segundos ". Mais se informa que os mesmos são destruídos após 5 anos e que
aos titulares assiste, em conformidade com a lei, os direitos de acesso e retificação.
A entrega desta ficha de inscrição, implica a aceitação plena de todas as normas de
participação do concurso.

Assinatura1: _______________________________________________

Declaração (no caso do participante ser menor de 18 anos)
(Nome completo) _____________________________________________________________,
portador do B.I/C.C. n.º__________________ de ____________do Arquivo de Identificação de
____________________,
_______________________,

nascido

em

encarregado

___/___/_____
de

educação/

e

residente

tutor

do

em
menor

______________________________, declaro que autorizo o meu educando supra mencionado
a participar no concurso “Évora do Desporto em 30 segundos” e concedo o meu acordo para
que seja registado e difundido o vídeo do menor que represento, no âmbito exclusivo do
concurso acima identificado.
Assinatura: _______________________________________________

Data de entrega ____/_____/2021
Data da receção ____/_____/2021 (reservado à CME)

1

No caso dos participantes menores de 18 anos, a presente declaração deverá ser assinada pelo
encarregado de educação ou tutor
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