
                             Inscrição - Rainha do rodeio 2019

                                      

Nome: 
__________________________________________________________________________

Data Nascimento: ___/___/______    Local 
Nasc:________________________________________

Rua__________________________________________________________Nº_______________
__

Bairro/Cidade: ________________________________________________ CEP: 
_______________

Whats App (        )________________________     Telefone (        )
___________________________

e-mail: 
__________________________________________________________________________

Cabelo: _____________      Olhos: _____________       Pele: _______________

Altura: ________     Peso:________      Manequim: _______     Calçado: 
_________

Busto: ________     Cintura: _______   Quadril: ________         Coxa: 
____________

OBS: AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material,
para  ser  utilizada  em  campanhas,  sejam  essas  destinadas  à
divulgação ao público em geral.  A presente autorização é concedida a
título  das  seguintes  formas:  (I)  outdoor;  (II)  busdoor;  folhetos  em
geral  (encartes,  mala  direta,  catálogo,  etc.);  (III)  folder  de
apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) site ou
redes  sociais;  (VI)  cartazes;  (VII)  back-light;  (VIII)  mídia  eletrônica
(painéis,  vídeo-tapes,  televisão,  cinema,  programa para  rádio).  Por
esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso
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acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização.

Hortolândia, ___________de __________________________de 2019.

                        Assinatura: _______________________________________________

             Responsável:_______________________________________________

Apoio: 
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