ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS

Nome completo:

Data de Nascimento:

Idade:

Número do BI ou CC:

Morada completa:

Código postal:

Localidade:

Telefone/Telemóvel nº:

E-mail:

----Declaro, para os devidos e legais efeitos, que tive conhecimento das normas do concurso.
Declaro, para os devidos e legais efeitos, que autorizo a utilização dos meus dados pessoais
para efeitos de receção de informação de outras iniciativas municipais.

Anexo II

Declaração de Autoria
Todos os participantes têm de apresentar uma declaração de autoria conforme minuta abaixo:

Declaração de Autoria

______________________________________________________

(Nome

completo

de

autor/a), titular de cartão de cidadão nº _____________ concorrente ao Concurso de Fotografia
Digital «O Rio e o Homem», promovido pelo Município de Góis, declaro por minha honra e para
os devidos efeitos, que os trabalhos apresentados, abaixo identificados, são da minha autoria,
sendo o titular executivo dos respetivos direitos de autor, responsabilizando-me integralmente
pelo seu conteúdo.

Trabalho nº 1 – Título e nome de autor:
Trabalho nº 2 – Título e nome de autor:
Trabalho nº 3 – Título e nome do autor:

Góis, _____ de ______________ de 2022

O participante

____________________________________________________________
(Assinatura do autor)

Anexo III

Declaração de Cedência de Direitos de Autor

Todos os participantes têm de apresentar conjuntamente com os trabalhos, uma declaração de
cedência de direitos de autor conforme a minuta abaixo:

________________________________________________________

(Nome

completo

de

autor/a), titular de cartão de cidadão nº ___________concorrente ao Concurso de Fotografia
Digital «O Rio e o Homem », promovido pelo Município de Góis, declaro por minha honra e para
os devidos efeitos, que cedo os trabalhos abaixo indicados ao Município de Góis, não recebendo
qualquer contrapartida financeira, ou outra índole, exceto se o trabalho for premiado pelo júri.

Trabalho nº 1 – Título e nome de autor:

Trabalho nº 2 – Título e nome de autor:

Trabalho nº 3 – Título e nome do autor:

Góis, _____ de ______________ de 2022

O participante

____________________________________________________________

(Assinatura do autor)

Anexo IV
Declaração do Encarregado de Educação/Tutor Legal
Todos os participantes menores têm de apresentar, conjuntamente com os trabalhos,
uma declaração do encarregado de educação/tutor legal conforme a seguinte minuta:

Declaração do Encarregado de Educação/Tutor Legal

__________________________________________________(Nome completo do encarregado
de educação), titular do cartão de cidadão nº __________declaro que autorizo o meu educando,
nome completo do educando, titular do cartão de cidadão nº _____________ a participar no
Concurso de Fotografia Digital «O Rio e o Homem », promovido pelo Município de Góis e declaro
por minha honra e para os devidos efeitos que me responsabilizo pelo conteúdo dos trabalhos
apresentados pelo meu educando no presente concurso.

Góis, _____ de ______________ de 2021

O participante

____________________________________________________________
(Assinatura do autor)

