FEDERAÇÃO BAHIANA DE HANDEBOL
Filiada à Confederação Brasileira de Handebol
FICHA DE TRANSFERÊNCIA DE ATLETA

Nº de Registro:______________________

Data: ______/_______/____________
Nome _____________________________________________________________ Nacionalidade _____________________________
Naturalidade __________________________ Data de Nascimento _____________________ Sexo ___________________________
Estado Civil ______________________ Identidade: Org. Emit _______________ Número __________________________________
Data Emissão ___________________ Grau de Instrução ______________________________________________________________
Nome do Pai _________________________________________________________________________________________________
Nome da Mãe ________________________________________________________________________________________________
Residência:
Endereço ____________________________________________________________________________ nº ________ Aptº ________
Bairro _________________________________________ Cidade _______________________________ Estado _________________
CEP ____________________________ E-mail _____________________________________________________________________
Fone ___________________________ Fax ______________________________ Celular ___________________________________
Solicita sua transferência do Clube________________________________________________________________ Filiado a FBHb
Para o Clube ________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________
Assinatura do Presidente do Clube
CESSÃO DE DIREITO
O Atleta acima devidamente representado/assistido por quem de direito, pelo presente instrumento, autoriza em caráter gratuito, a
Federação Bahiana de Handebol, e a comissão organizadora, dos Campeonatos Baiano de Handebol, Torneio e Festivais e outros
eventos relacionados à prática do Handebol, a captar e fixar a sua imagem e voz durante a realização dos referidos eventos, em
qualquer suporte existente, ficando a Federação Bahiana de Handebol, e a comissão organizadora, desta forma, plenamente
capacitados a utilizar a imagem, voz e criações do Atleta, Dirigente e Árbitro a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, no Brasil e/ou
Exterior, em número ilimitado de vezes, podendo, inclusive fixá-las em película cinematográfica de qualquer bitola, CD ROM, CD-I
(“compact-disc” interativo), “home vídeo”, DAT (“digital áudio tape”), DVD (“digital vídeo disc”), e suportes de computação gráfica
em geral, ou armazená-las em banco de dados, exibi-las através de. projeção. em tela em casas de freqüência coletiva ou em locais
públicos, transmiti-las via televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou por assinatura, através de todas as formas de transporte de
sinal existentes, exemplificativamente UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite), disseminá-las através de INTERNET, utilizá-las em
parques de diversão, inclusive temáticos, ceder os direitos ora adquiridos a terceiros ou ainda, dar às mesmas qualquer outra
utilização para os eventos.
Eu compreendi e concordo expressamente com os termos da Cessão de Direito a partir da minha inscrição nos eventos, e filiação na
Federação Bahiana de Handebol.
_____________________________
Local

_____/_____/_________
Data

______________________________________________
Assinatura do Atleta

CASO SEJA DE MENOR:
Nome do Responsável Legal: Pai ______________________________________Mãe ______________________________________
Identidade: Número ______________________________ Org. Emit________________ Data de Emissão ______________________
Assinatura do Responsável _____________________________________________________________________________________
OBS: FAVOR NÃO ALTERAR O MODELO DA FICHA.

Endereço: Praça Castro Alves, s/n, 1º andar sala 102, Palácio dos Esportes
Salvador/Ba - CEP. 40020-160 / Telefax: 71-3321-6749
E-mail: fbhb@bahiahandebol.com.br

