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TERMO DE RESPONSABILIDADE E USO DE IMAGEM

Eu abaixo assinado, autorizo e responsabilizo-me pela minha participação nas provas acima marcadas, supervisionadas pela
Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro, me comprometendo a aceitar e a respeitar a integra do regulamento da
prova e seus adendos, isentando os organizadores, os patrocinadores, as emissoras de TV e as autoridades de prova, de toda e
qualquer responsabilidade por danos de qualquer espécie que eu venha a sofrer ou causar a terceiros, durante o período dos
treinos e das provas, assim como as normas e a regulamentação da pista onde será realizada a prova.
Autorizo ainda a captação, fixação e utilização da minha imagem e voz, para serem inseridos e utilizado comercialmente no
Brasil e exterior, através de todos e quaisquer meios de comunicação ao público, tais como, mas não se limitando a exibição em
televisão aberta e por assinatura, internet, CD Room, CD-I (Compact Disk Interative), Home Video, DVD e suportes de
computação gráfica, mídia impressa, eletrônica e todos os materiais promocionais confeccionados com autorização da
Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro .
A presente autorização é firmada, sem qualquer restrição de prazo, a título gratuito, pelo que nenhum pagamento será devido
pela FEMERJ ou o organizador ao AUTORIZANTE, a qualquer tempo de título.
E por estar justo e acordado, firma o AUTORIZANTE o presente TERMO.
Rio de Janeiro,

2013

