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1 - Todos os integrantes das Instituições de Ensino, assim como quaisquer outros participantes dos 
XXVIII JOGOS DA PRIMAVERA – 2011 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA ESTADUAL devidamente 
representados por quem de direito, por meio da adesão ao presente Regulamento, que se comprova 
através do preenchimento do Termo de Cessão de Direitos e Responsabilidades e da efetiva participação 
nos jogos, autorizam, em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo a Secretaria de 
Estado da Educação (SEED) / Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a título universal e de forma irrevogável 
e irretratável, em Sergipe e no Brasil, o direito de usar o nome, voz, imagem, material biográfico, 
declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo participante citado ou a ele atribuíveis, bem 
como de usar sons e/ou imagens do evento, seja durante as competições, seja durante os 
aquecimentos, os treinamentos, a hospedagem, o transporte ou alimentação em qualquer suporte 
existente ou que venha a ser criado, a serem captados pela TV para transmissão, exibição e re-exibição, 
no todo, em extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de 
vezes, através de: 1) rádio; 2) televisão de qualquer espécie, por meio de todas as formas de transporte 
de sinal existentes, exemplificativamente, UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como 
independentemente da modalidade da comercialização empregada, incluindo pay-per-view, em Sergipe 
ou no Brasil); 3) de circuito cinematográfico; 4) de mídia impressa, tais como, mas não limitados a livros, 
revistas, jornais, etc.; 5) da fixação em qualquer tipo de suporte material, tais como películas 
cinematográficas de qualquer bitola, CD (compactdisc), CD ROM, CDI (compactdisc interativo), home 
vídeo, DAT (digital áudio tape), DVD (digital vídeo disc) e suportes de comunicação gráfica em geral; 6) 
da armazenagem em banco de dados; 7) da projeção em tela em casas de freqüência coletiva ou em 
locais públicos, com ou sem ingresso pago, 8) da comercialização ou aluguel ao público em qualquer 
suporte material existente; 9) da disseminação através da internet ou qualquer rede pública ou 
Particular de computadores; 10) de telefonia fixa ou móvel, ou 11) de qualquer outra forma de 
divulgação comercial que possa ser adotada pelos organizadores do evento, renunciando, desde já, a 
qualquer remuneração. A autorização que ora concedo não tem limitação de tempo ou número de 
vezes, podendo se realizar em Sergipe ou no Brasil, e por ela renuncia ao direito de aprovar qualquer 
material que venha a ser produzido em decorrência da mesma. 
 
2 - A Secretaria de Estado da Educação (SEED) / Comitê Olímpico Brasileiro (COB), nos mesmos termos 
dispostos acima, fica expressamente autorizado a utilizar as marcas, insígnias e emblemas de todas as 
equipes participantes dos XXVIII JOGOS DA PRIMAVERA – 2011 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA 
ESTADUAL para efeitos de divulgação do próprio evento, em situação jornalística ou promocional, não 
se aplicando ao uso comercial. 
 
3 - Fica desde já assegurado que o exercício, pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) / Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), e pelos terceiros por ele autorizados, de qualquer dos direitos ora cedidos, 
dar-se-á de maneira a valorizar o esporte, os alunos/atletas e o evento. 
 



4 - É obrigatório, às Instituições de Ensino inscritas, disponibilizar gratuitamente e sem restrições de 
horários suas Instalações Esportivas em conformidade com as necessidades da realização do Evento. 
 
5 - As Instituições de Ensino que se negarem a ceder suas Instalações Esportivas, estarão 
automaticamente excluídas dos XXVIII JOGOS DA PRIMAVERA – 2011 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – 
ETAPA ESTADUAL. 

 
6 - É obrigatório às Instituições de Ensino conceder os Espaços Físicos Esportivos para filmagem e 
utilização de imagem para publicidade.  
 
7 - É de inteira responsabilidade da direção da Instituição de Ensino, comprovar quando solicitado as 
exigências a seguir, referentes alunos/atletas inscritos nos Jogos: 
 

 Ter sido matriculado até o dia 31 de março de 2011 na Instituição de Ensino;  

 Ter idade compatível com a faixa etária estipulada para as categorias;  

 Ter freqüência regular na Instituição de Ensino;  

 Não ser atleta profissional;  

 Não ser matriculado em curso superior. 
 
8 - O estado de saúde para participação no evento do aluno/atleta é de inteira responsabilidade da 
Instituição de Ensino, devendo esta, quando julgar necessário, solicitar do representante legal o Termo 
de Responsabilidades e Cessão de Direitos para o aluno/atleta devidamente assinado, disponível no site 
dos Jogos. 
 
9 - O estado de saúde para participação no evento do professor/técnico é de inteira responsabilidade da 
Instituição de Ensino, devendo esta, quando julgar necessário, solicitar do mesmo o Termo de 
Responsabilidades e Cessão de Direitos para o Professor / Técnico devidamente assinado, disponível no 
site dos jogos. 
 
10 - Todas as equipes das Instituições de Ensino, classificadas nas etapas seletivas tem a obrigatoriedade 
de participar da Etapa Final da competição, sob pena de suspensão automática na modalidade, 
categoria e gênero dos XXVIII JOGOS DA PRIMAVERA – 2011 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA 
ESTADUAL, caso não apresente justificativa protocolada ao (Comitê Organizador Estadual) COE até o dia 
15 de julho de 2011. 
 
11 - Os participantes dos XXVIII JOGOS DA PRIMAVERA – 2011 / OLIMPÍADAS ESCOLARES – ETAPA 
ESTADUAL deverão ser conhecedores dos Regulamentos Geral e Específicos, dos Termos de Cessão de 
Direitos e Responsabilidades, das Regras Oficiais das modalidades esportivas e do Código Nacional de 
Organização da Justiça e Disciplina Desportiva (CNOJDD), ficando sujeitos a todas as suas disposições, e 
às penalidades que dele possam emanar. 
 
 

______________________________ / SE, _____ de ___________________ de 2011 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura e carimbo da Direção 

 

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


