
 

Regulamento 47º FLIC 
Mostra de Composições 

 
 

Anexo I - Cessão de Direitos 
 

Eu, responsável legal pela inscrição, conforme dados abaixo,  

Nome da Música: ____________________________________________________________ 
 
Nome do Compositor:_________________________________________________________ 
 
Nome do Letrista:_____________________________________________________________ 
 
Nome artístico da apresentação:_________________________________________________ 
 
Telefone:________________________________E-mail:______________________________ 
 
CPF nº:______________________________ RG nº:_________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________________ 
 
Bairro:_____________________________________Cidade/UF:________________________ 
 
CEP:___________________________ 

assim como os demais membros mencionados na inscrição, autorizamos o INSTITUTO CULTURAL DE SÃO 

LOURENÇO a gravar e multiplicar cópias da mesma, em versões de áudio e vídeo, durante e após a apresentação 

desta obra no 47º FLIC. Esta Cessão de Direitos Autorais e Uso de Imagem aplica-se à gravação ao vivo do 47º FLIC 

e da reprodução de materiais enviados no momento da inscrição como áudio/letra, imagens e vídeos. Declaramos 

ainda que a musica acima descrita se adapta integralmente ao regulamento do 47º FLIC. Estando ciente que 

comprovada à falta de veracidade destas informações, acarretará a desclassificação da mesma e a devolução de 

prêmios recebidos pelo compositor ou intérprete, isentando o Instituto Cultural de São Lourenço de qualquer 

responsabilidade legal. Autorizamos também o Instituto Cultural de São Lourenço bem como qualquer outro veículo 

de comunicação impressa, radiofônica ou televisiva, de canal aberto ou fechado a explorar nossa imagem quando 

referindo-se ao FLIC, seja na forma de divulgação do evento, seja na forma de entrevistas. Tal autorização é válida 

enquanto divulgação do festival em qualquer tempo, não acarretando nenhum custo para este Instituto. Confirmo 

aqui que li o regulamento do 47º FLIC, e como responsável pela presente inscrição, concordo integralmente com 

seus termos, respondendo civilmente pelo uso não autorizado de letra e música, bem como por sua apresentação 

indevida. Fica eleito o foro da comarca de São Lourenço do Oeste para resolver quaisquer questionamentos judiciais. 

Cidade data:_________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura com firma reconhecida em cartório 
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