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AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE IMAGEM (menor de idade) 
Imagens fotográficas, vídeos, textos e desenhos advindos de alunos participantes de 

projetos educacionais. 

 

 

 
 

 

 

Eu,____________________________________________, RG____________________, 

Responsável pelo(a) aluno(a) _______________________________________, autorizo 

a veiculação de sua imagem (fotografia e/ou imagem em vídeo), de seus desenhos e/ou 

textos produzidos em projetos educacionais desenvolvidos e/ou apresentados durante o 

Torneio de Robótica, realizado no ____________________________________, 

localizado na cidade de _________________________________, no(s) dia(s) 

____________________, permitindo a publicação dos mesmos em materiais 

promocionais de caráter informativo e educativo, alusivos aos projetos, como livro, DVD, 

CD-ROM, revistas, jornais, páginas na Internet, dentre outros, sem remuneração de 

cachê, ficando  a R2E, empresa responsável pela organização do Torneio Brasil de 

Robótica, empresas realizadoras, patrocinadores e apoiadores  isentos de quaisquer ônus 

financeiros ou jurídicos por tempo indeterminado. 

 

 

 

 

 
__________________, ______de ______________ de ________. 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________ 

                                                           Assinatura do responsável 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



      Torneio Brasil de Robótica  
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AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE IMAGEM (Técnico) 
Imagens fotográficas, vídeos, textos e desenhos advindos de alunos participantes de 

projetos educacionais. 

 

 
 

 

 

 

Eu,____________________________________________, RG____________________, 

autorizo a veiculação de minha imagem (fotografia e/ou imagem em vídeo), de meus 

desenhos e/ou textos produzidos em projetos educacionais desenvolvidos e/ou 

apresentados durante o Torneio de Robótica, realizado no 

____________________________________, localizado na cidade de 

_________________________________, no(s) dia(s) ____________________, 

permitindo a publicação dos mesmos em materiais promocionais de caráter informativo e 

educativo, alusivos aos projetos, como livro, DVD, CD-ROM, revistas, jornais, páginas na 

Internet, dentre outros, sem remuneração de cachê, ficando  a R2E, empresa 

responsável pela organização do Torneio Brasil de Robótica, empresas realizadoras, 

patrocinadores e apoiadores  isentos de quaisquer ônus financeiros ou jurídicos por 

tempo indeterminado. 

 

 

 

 
 

__________________, ______de ______________ de ________. 

 

 
 

 

 

 
______________________________________________ 

                                                           Assinatura do responsável 
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Termo de aceite de participação do time 

Torneio Brasil de Robótica 

 

 

Eu _____________________________, RG __________________________, responsável 

pelo time ___________________________________, inscrito no cadastro do Torneio Brasil 

de Robótica, declaro ter lido os documentos orientativos para participação deste torneio 

(Manual do Torneio Brasil de Robótica, Regras Gerais, Desafio Prático, Perguntas e Respostas, 

Normas Gerais etc), que estão disponíveis no site www.torneiobrasilderobotica.com.br e ter 

ciência de seu conteúdo. 

Declaro também agir de acordo com as regras fornecidas nos documentos citados, instruindo o 

time de minha responsabilidade cumpri-las, seguindo os valores instituídos pela organização 

do torneio de Cortesia Profissional, ética e respeitando os demais times participantes, juízes, 

jurados e voluntários deste torneio.  

Tenho ciência que o descumprimento das regras poderão resultar em penalidades de acordo 

com a gravidade do problema, que serão impostas pela comissão organizadora do Torneio. 

Concordo em receber as planilhas de avaliações de meu time em até 30 dias após o termino do 

torneio através de email, sendo conhecidos no dia do torneio apenas as premiações e 

resultados. 

Todas as reclamações, assim como toda a duvida sobre as regras deste torneio deverão ser 

discutidas com os juízes e jurados, pois apenas eles têm conhecimento e autoridade para 

sanar as duvida dos participantes.  

Em caso de problemas de força maior que possam prejudicar uma equipe ou mais equipes, 

sendo este problema causado por ações de natureza fora do controle da organização do 

torneio, o mesmo poderá ser analisado pela comissão organizadora a fim de reduzir o impacto 

do problema. 

 

 

__________________, ______de ______________ de ________. 

 

 

___________________________________________ 

Responsável pelo time 

 

http://www.torneiobrasilderobotica.com.br/
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DADOS DO TIME 

 

1 - Nome do time:________________________________________________ 

 

2 - Categoria: 

(  ) Kids (   ) Middle (   ) High (   ) Universitário 

 

3 - Dados dos integrantes: 

 Nome Número do documento Data nascimento 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Declaro para os devidos fins que as informações relativas aos dados do time contidas 

nesta ficha são verdadeiras. Declaro também, ter ciência que a qualquer erro nos dados 

preenchidos nessa ficha podem levar o time citado no item 1 a ser desclassificado desta 

etapa do torneio. 

 

Data do torneio: _____/ ____/ ________ 

 

 

_______________, ____ de ____________________ de 20____ 

 

 

______________________________________ 

Responsável: 

Documento: 


