
Brif Aberto _FIDELIDADE
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Número de ID. : FD-________

Eu,
_____________________________________________________________________
______
portador do Cartão de Cidadão n.º___________________________________ número
Fiscal n.º ___________________________, doravante designado candidato, venho,
no âmbito e para efeitos de participação no “Brief Aberto CCP Fidelidade 2021”,
confirmar que li o Regulamento e estou de acordo com as condições propostas a
seguir transcritas, declarando, para o efeito, o seguinte:

1. Entendo a participação neste concurso e o trabalho nele envolvido como uma
experiência de aprendizagem enriquecedora e estou ciente que a referida participação
não é remunerada.

2. Autorizo igualmente que o conteúdo objeto da proposta seja reproduzido e
utilizado no contexto de comunicação do concurso e na comunicação após concurso;

3. Caso a proposta por mim apresentada seja a vencedora, o valor do prémio será
monetário no montante de mil euros, a receber contra entrega de recibo ao Clube de
Criativos de Portugal, até final de outubro de 2021.

4. Do mesmo modo, cedo gratuitamente à Fidelidade, os direitos de autor e conexos
e de imagem relativos ao conteúdo objeto da minha/nossa proposta, caso a mesma
seja declarada vencedora do concurso, aceitando que não haverá lugar a mais
nenhuma ou qualquer compensação, pagamento, reembolso ou indemnização pela
utilização dos mesmos nos termos aqui estabelecidos: (a) Conceder à Fidelidade uma
licença exclusiva para divulgação e promoção dos conteúdos vencedores objeto do
concurso, como entender por conveniente, sem limitações territoriais e temporais, e
sob qualquer forma e suporte, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual se
manterem do/s candidato/s vencedor/es;

5. A autorização prevista no ponto 4 acima é válida independentemente da
existência de qualquer vínculo contratual entre o candidato e a Fidelidade, sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos de autor e conexos e direitos à imagem e
voz ou a qualquer outro título;

6. Mais declaro que as obras são originais e da minha/nossa exclusiva autoria e que
não violam direitos de autor e/ou direitos conexos de terceiros, ou quaisquer direitos
de terceiros ou obrigações contratuais, tendo, se aplicável, obtido todas as
necessárias autorizações dos terceiros;

7. Caso o meu/nosso trabalho não seja o vencedor, sou/somos detentores de todos os
direitos autorais da proposta.

Assinatura conforme CC. [local, inserir data]


