
 
 

 

 
TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Nome da Equipe: ____________________________ Número de Integrantes: _____ 

Estado: _____ Cidade: ____________________ Ano Fundação: ____/____/______ 

Declaro estar em perfeitas condições física, mental e de saúde, apto a participar de competições de kart; declaro que tenho 
conhecimento e acatarei o regulamento do Campeonato RA Racing; declaro que estou ciente dos perigos inerentes a prática 
do kartismo e declaro que estou ciente de que devo respeitar a integridade física e mora dos demais pilotos, organizadores, 
kartódromo e terceiros. Também declaro que assumo individual e total responsabilidade por quaisquer danos físicos, materiais 
e morais que eu possa sofrer ou causar a outras pessoas, motivo pelo qual isento de qualquer responsabilidade os 
organizadores, o kartódromo, os funcionários, os colaboradores e terceiros envolvidos nos eventos promovidos e organizados 
pela Associação RA Racing. 

 
Por fim, autorizo o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre vídeos, fotos, documentos e outros meios de 
comunicação, para ser utilizada em campanhas Promocionais e institucional da Associação RA Racing, com sede no município 
de São José na Rua João Ambrósio da Silva, número 1432, Bairro Ipiranga, CEP: 88111550, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.721.536/0001-73, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, 
desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 
 
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 
nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos 
em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) 
home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, 
entre outros). 
 
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 
título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 
 
Li e concordo com os termos cima: 

Líder: CPF: Assinatura: 

Piloto 2: CPF: Assinatura: 

Piloto 3: CPF: Assinatura: 

Piloto 4: CPF: Assinatura: 

Piloto 5: CPF: Assinatura: 

Piloto 6: CPF: Assinatura: 

Piloto 7: CPF: Assinatura: 

Piloto 8: CPF: Assinatura: 

Piloto 9: CPF: Assinatura: 

Piloto 10: CPF: Assinatura: 

Auxiliar 1: CPF: Assinatura: 

Auxiliar 2: CPF: Assinatura: 

 
 

Penha, ______ de _____________________, de ______. 


