“Jesus é Meu Melhor Amigo”
2020 Kids Talents for Jesus

Nome da Criança/Adolescente: _______________________________________ Idade: ____________
Igreja: ______________________________________________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Encarregado: ________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________
Cidade: ______________ Província: _____________ CEP: ________ Telefone: __________________
Endereço eletrônico: __________________________________________________________________
Título do Trabalho: ____________________________________________________________________
Nome da Diretora dos Ministérios da Criança da MISSÃO/UNIÃO ______________________________
Regras Gerais
• Toda arte/poesia/mídia deve ser original e de autoria da criança.
• O trabalho artístico deve ser restrito a uma folha de papel branco padrão de 216mm x
279mm.
• Todo o trabalho artístico enviado não deve ser dobrado.
• Enviar o trabalho para os diretores dos Ministérios da Criança da sua missão/união
Diretrizes de Envio:
• Todas inscrições devem ser enviadas junto a um formulário de inscrição preenchido.
• Envie por correio aos diretores dos Ministérios da Criança da sua missão/união.

Observação: Este formulário preenchido deve acompanhar
toda submissão

Concedo, por meio desta, à Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em nome do seu
Departamento dos Ministérios da Criança (CG), permissão para usar o trabalho do meu filho(a)
do Kids Talent for Jesus (Talento da Criança para Jesus) para ilustração, publicação, marketing,
promoção ou transmissão. Entendo que, ao critério da CG, o trabalho poderá ser difundido por
televisão, rádio, jornal, revista ou outros meios, incluindo internet e redes sociais. Garanto que o
trabalho é da autoria do meu filho e não constitui, de modo algum, violação ou infração de
qualquer direito de autor de terceiros. Indemnizarei e eximirei a CG de qualquer reivindicação de
violação de direitos de autor por terceiros referente ao trabalho. Aceito que as candidaturas
vencedoras serão selecionadas por um painel de juízes selecionados pelo Departamento dos
Ministérios da Criança da CG. Concordo em cumprir as regras e regulamentos da CG. Reconheço
que, em caso de discordância, as decisões do júri são finais. Entendo e concordo que todo o
trabalho enviado passa a ser propriedade dos Ministério da Criança e não será devolvido. Caso o
trabalho do meu filho for selecionado, fornecerei uma foto de meio corpo do meu filho; e permitir
que os Ministérios da Criança usem a fotografia em todas as suas publicações impressas e/ou
eletrônicas.
Entendo que a CG processará os dados pessoais que forneci neste formulário para análise da
candidatura. Conservaremos seus dados apenas pelo tempo necessário para avaliar a candidatura
ou, se o trabalho for selecionado, enquanto o trabalho for usado. Para obter mais informações
sobre o tratamento dados pessoais, visite http://privacy.adventist.org.
Respeitamos a sua privacidade e tratará seus dados pessoais como confidenciais. Usaremos e
compartilharemos seus dados pessoais, conforme descrito nesta Declaração de Privacidade.

Assinatura do Pai/Mãe/Encarregado: ___________________________ Data_______________

