GRUPO ESCOTEIRO IPÊ AMARELO
FUNDADO EM 30 DE AGOSTO DE 2003
Av. Brigadeiro Silva Paes, 561 - Campinas - CEP 88104-200 - São José/SC
Fone: (48) 9915-9030 / 9975-2880 | www.ipeamarelo.org | www.facebook.com/geipeamarelo

AUTORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE IMAGEM E ÁUDIO
1.

Eu

________________________________________________,

__________________________

e

RG

______________________,

portador

do

CPF

responsável

pelo

menor

__________________________________________________, autorizo a União dos Escoteiros do Brasil
(UEB) EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública
Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede na Rua Coronel Dulcídio, bairro
Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-100, a utilizar-se das imagens e voz minha, ou daquele que
represento ou assisto, captadas durante atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de
filmes e fotos divulgando o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 42°
parágrafo 11 do Estatuto da UEB. Os associados beneficiários e contribuintes declaram que conhecem e
concordam em cumprir a regulamentação interna da União dos Escoteiros do Brasil. Declaro que as
informações acima foram por mim prestadas e são de minha inteira e total responsabilidade,
especialmente o conteúdo e especificações descritos na ficha médica. Declaro ainda que tenho ciência de
que meus dados de posse da União dos Escoteiros do Brasil poderão ser armazenados pela empresa
prestadora de serviços, responsável pela manutenção do SIGUE. A empresa, porém, não está autorizada
a modificar minhas informações sem autorização prévia, e nem utilizá-las ou repassá-las a terceiros, de
qualquer forma além do estritamente necessário para a manutenção e melhorias do próprio SIGUE.
Autorizo o “Grupo Escoteiro Ipê Amarelo” a fixar, utilizar e dispor da imagem, voz e quaisquer outros
sinais distintivos de personalidade do menor no site www.ipeamarelo.org e no facebook do grupo
www.facebook.com/GEIPEAMARELO, desenvolvido pelo Grupo Escoteiro Ipê Amarelo.
1.1. Observando que esta autorização se limita unicamente para veiculação de imagens de
atividades e eventos desenvolvidos pelo grupo devidamente registrado na U.E.B. - União dos Escoteiros
do Brasil, inclusive atividades cobertas pela mídia.
2. A presente autorização é por mim concedida gratuitamente e com exclusividade à Licenciada, que
poderá, livremente e a seu exclusivo critério, utilizá-la pelo prazo de registro do Escotista na U.E.B. em
qualquer parte do endereço eletrônico no item anterior citado.
3. Declaro e reconheço que estou apto e legalmente autorizado a conceder esta autorização; entendi e
aceitei as condições desta autorização; inexiste qualquer impedimento de ordem legal, religiosa, moral ou
pessoal para a utilização, fixação e disposição da Imagem; e aceitei, concordei e permiti, por livre e
espontânea vontade que as Imagens sejam utilizadas, fixadas e dispostas no site.
E por estar de acordo com a presente autorização, assino o presente documento.

São José, ____ de _______________ de 2015.
_________________________________________
Assinatura do Responsável
Nome: __________________________________
Reconhecido como Utilidade Pública no Município de São José/SC pela Lei Ordinária nº 5319/2013, de 4 de setembro de 2013.
Decreto Lei 4.632 de 06/10/1971 reconhece como Entidade de Utilidade Pública Estadual a Região Escoteira de Santa Catarina.
Decreto n° 3.297 de 11/07/1917, reiterada pelo Decreto n° 5.497 de 23/07/1928 os Escoteiros do Brasil tem reconhecimento de
Utilidade Pública Federal e como Instituição de Educação Extra-Escolar e Órgão Máximo do Escotismo Brasileiro pelo Decreto-Lei n°
8.828 de 24/01/1946.

