
 

                                       ANEXO I  

                                                     FICHA DE INSCRIÇÃO 

EU, ___________________________________________________________________ 

NOME ARTÍSTICO______________________________________________________ 

CPF: ____________________________________, dirijo-me à organização do FESTIVAL 
PRÊMIO SANFONA POTIGUAR por meio desta, para requerer a inscrição da(as) 
músicas abaixo descritas, de acordo com as normas previstas no regulamento. 

TÍTULO DA MÚSICA 01____________________________________________________ 

COMPOSITORES_________________________________________________________ 

TÍTULO DA MÚSICA 02____________________________________________________ 

COMPOSITORES_________________________________________________________ 

TÍTULO DA MÚSICA 03____________________________________________________ 

COMPOSITORES_________________________________________________________ 

DADOS DO PROPONENTE 

NOME_________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO_________________/_______________/__________________ 

NATURALIDADE(Município/UF) __________________________/__________________ 

RG_____________ORGÃOEXPEDIDOR_______________CPF______________________ 

ENDEREÇO____________________________________________NÚMERO__________ 

BAIRRO____________________CEP_____________COMPLEMENTO_______________ 

MUNICÍPIO_________________________________UF__________________________ 

FONE fixo (DDD) (     )_________________WATSAP(   )___________________________ 

CEL (      )_______________________________________________________________ 

FONE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS (Quando o Proponente for menor de 
idade)__________________________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________ 

LOCAL E DATA___________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PROPONENTE_____________________________________________ 

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS (Quando o proponente for menor de 
idade) 

_______________________________________________________________________ 



                                             ANEXO II  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM E DE CESSÃO DE DIREITO AUTORAL 

Eu, ,________________________________________ cedente e autorizante, Brasileiro, 
estado civil______________, portador da cédula de identidade_____________ 
Orgão Expedidor_____________, CPF ______________________ residente e 
domiciliado (endereço)___________________________________________________na 
cidade de_______________,_____ AUTORIZO o uso da minha imagem, ( ou do 
menor________________________________________________________________). 

 Declaro ter a autorização do uso da imagem de todas as pessoas, constante na 
foto enviada, bem como os direitos autorais referentes, enviados na inscrição à 
produção do Festival PRÊMIO SANFONA POTIGUAR com o fim específico de 
participar deste Festival a ser realizado no período de 08 de AGOSTO a 12 de 
NOVEMBRO de 2021, sem qualquer ônus para o organizador, nem tão pouco 
para a Oficina livre de Música em caráter definitivo. 

A presente autorização abrangendo, o uso da minha imagem e de terceiros 
inscritos na foto é concedido à produção do PRÊMIO SANFONA POTIGUAR, no 
caso a Oficina Livre de Música à título gratuito, abrangendo inclusive a licença 
a terceiro, de forma direta ou indireta, bem como, inseri-la em materiais para 
toda e qualquer finalidade, seja para uso e publicidade, jornalístico, editorial, 
Produção do EP, Songbook didático e outros que existam ou venham a existir 
no futuro, pra veiculação em plataformas digitais de distribuição de obras 
musicais em território nacional e internacional, por prazo indeterminado por 
qualquer forma de mídia. 

Ainda, pelo presente termo, o CEDENTE, DECLARA ter todos os direitos autorais 
referentes a obra e à foto inscritos, CEDE de forma GRATUITA, ao realizador e 
organizadora deste Festival denominado PRÊMIO SANFONA POTIGUAR, nos 
termos da Lei Federal N 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, por meio de obras 
vídeo grafada, ou ainda publicação e divulgação por mídias sociais, em todas as 
forma existentes e que venha a existir. 

Por esta expressão da minha vontade, que autorizo o uso acima descrito, sem 
que nada haja a ser reclamado à título de direitos conexos à imagem e aos 
direitos autorais da obra ora autorizada ou qualquer outro, e assino a presente 
autorização. 

Local e data____________________________________________,___de_______2021 

Assinatura______________________________________________________________  

 

 

 

 



 

                                      ANEXO III  

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE OBRA (Quando a obra for de terceiros) 

Eu, __________________________________________     Natural de _________________ 

RG: _________________Orgão Expedidor____________CPF: ______________________ 

Residente à Rua___ _________________________________________________________ 

Nº________Bairro__________________   CIDADE_________________________UF _____ 

PARCEIRO DA(S) OBRAS Se houver) 

Eu, __________________________________________     Natural de _________________ 

RG: _________________Orgão Expedidor____________CPF: ______________________ 

Residente à Rua___ _________________________________________________________ 

Nº________Bairro__________________   CIDADE_________________________UF _____ 

 

PARCEIRO DA(S) OBRAS(Se houver) 

Eu, __________________________________________     Natural de _________________ 

RG: _________________Orgão Expedidor____________CPF: ______________________ 

Residente à Rua___ _________________________________________________________ 

Nº________Bairro__________________   CIDADE_________________________UF _____ 

 

Declaro(amos) ser o(os) autor(es) das obras musicais abaixo descritas e 
intituladas:  

01)____________________________________________________________________ 

02)____________________________________________________________________ 

03)____________________________________________________________________ 

E através desta, autorizo_________________________________________________a 
inscrever e defender a referida obra à título gratuito no festival PRÊMIO 
SANFONA POTIGUAR. 

Local e Data_____________________________________________________________ 

ASSINATURA(s)__________________________________________________________ 

ASSINATURA(s)_________________________________________________________ 

ASSINATURA(s)__________________________________________________________ 



 

                                         ANEXO IV  

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS (Se for menor de idade) 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 
Autorizo____________________________________________________________________ 
a participar do PRÊMIO SANFONA POTIGUAR. Desde já, declaro estar ciente das 
normas estabelecidas no regulamento de Festival. 

 

 Assinatura dos Pais ou responsáveis 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

LOCAL e DATA___________________________________________________________ 

 

 

 

 


