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ANEXO

TERMO DE COMPROMISSO DO COMPONENTE DA
EQUIPE DE BOLICHE DA BOLICHE BRASIL
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito e na qualidade de
componente da Equipe de Boliche da BOLICHE BRASIL:
Concordo expressamente e assumo o compromisso de me submeter e obedecer às
condições e Regras dos Campeonatos para os quais fui convocado pela Confederação Brasileira
de Boliche – BOLICHE BRASIL.
1.

2.
Autorizo e concedo à BOLICHE BRASIL o direito de usar meu nome, apelido, voz, material
biográfico, imagem, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por mim ou a mim
atribuíveis, bem como de usar as fotografias e os vídeos de jogos, competições ou treinamentos,
registrados nas viagens da equipe, durante o período dos Jogos, inclusive para efeito de
divulgação, comercialização, publicidade, propaganda ou promoção, sem ônus para a BOLICHE
BRASIL, podendo tal direito ser exercido diretamente pela BOLICHE BRASIL, e, ainda, ser cedido a
quaisquer terceiros, inclusive aos patrocinadores da BOLICHE BRASIL, através de todo e qualquer
meio e veículo de comunicação, divulgação ou reprodução existentes ou que venham a ser
criados, incluindo mas não se limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a cabo,
videocassete, DVD, compact discs, internet, intranet, cinema, outdoors, materiais impressos de
toda a espécie, embalagens de produtos etc.
3.
Assumo a responsabilidade de me manter sempre informado sobre os horários das
competições e de comparecer ao local dos mesmos no horário estabelecido pela Comissão
Organizadora da Competição;
4.
Assumo o compromisso de vestir e utilizar os uniformes e equipamentos oficiais,
determinados, fornecidos ou autorizados pela BOLICHE BRASIL, durante os treinos, competições,
viagens, permanência nas acomodações, cerimônias de abertura, encerramento e premiação,
bem como em quaisquer aparições na mídia;
5.
Assumo o compromisso de não modificar, no todo ou em parte, e de não cobrir, de
qualquer forma, a marca, o logo e o nome da BOLICHE BRASIL;
6.
Assumo o compromisso de, quando convocado pela BOLICHE BRASIL, apresentar-me
devidamente trajado com o uniforme oficial;
7.
Declaro estar gozando de perfeita saúde para participar da Equipe e pelo presente assumo
total responsabilidade por qualquer problema de saúde pré-existente que possa vir a se
manifestar durante tal período;
8.
Declaro conhecer a lista de todas as substâncias e produtos proibidos constantes do
Código Mundial de Antidoping da WADA e assumo o compromisso de não orientar qualquer atleta
a fazer uso dos mesmos;
9.
Declaro estar ciente e de acordo que não receberei da BOLICHE BRASIL qualquer espécie
de pagamento, ressarcimento, nem mesmo remuneração a qualquer título no período em que
estiver integrando a Equipe de Boliche da BOLICHE BRASIL.
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10.
Declaro conhecer e me comprometo a respeitar todas as disposições constantes do
“Regulamento da Equipe de Boliche da BOLICHE BRASIL ”.
Eu,_________________________________________,
li,
compreendi,
e
expressamente minha concordância com os termos do compromisso da Equipe.

manifesto

Comprometo-me a enviar uma via assinada do presente “Termo de Compromisso” à BOLICHE
BRASIL, que é responsável pela organização da Equipe antes da minha viagem.

Nome

Função (Atleta, Técnico, Chefe de Equipe)

/

/

.

Data

Assinatura

Observação: Quando se tratar de atleta menor de 18 anos não emancipado, o pai ou responsável
deverá também assinar o compromisso do atleta.
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