
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Antes de inscrever a sua banda, leia todas as regras expostas no regulamento do evento no 

site www.coveramaceara.com . 

O regulamento serve como apêndice desde formulário de inscrição, criando assim termo de 

acordo por adesão ao evento, criando obrigações de fazer e não fazer para os participantes 

da banda, estes que devem estar cientes de todas as regras, as quais, com o 

descumprimento, caberão as sansões previstas no mesmo.  

O responsável indicado neste formulário, deve ser agente capaz, e não poderá ser indicado 

responsável em nenhuma outra banda.  

Imprima, preencha e assine este formulário e o inclua também no CD a ser entregue a 

produção nos dias e local a serem definidos pela produção.  

Caso a banda possua algum integrante menor de idade, a inscrição deverá vir acompanhada 

das devidas autorizações dos pais (impressas e com cópias dos documentos de identidade, 

nomeando o responsável pela banda como curador do menor).  

Boa sorte!  

Eu,_________________________________________________________________, 

nascido em ____/____/____ , sob RG nº____________________________,  e CPF nº 

______________________, como integrante responsável pela inscrição da banda 

________________________________________ no festival COVERAMA CEARÁ 2016. 

Declaro ter conhecimento de todas as normas e regras de funcionamento do evento e 

confirmo a inscrição da minha banda no festival.  

Dados para contato:  

E-mail:________________________________________________________________  

Telefone celular: (    )___________ (    )___________  

Telefone fixo: (    )___________ (    )___________  

 

COVER ESCOLHIDO: 

MÚSICA APRESENTADA:  

 

 

_________________________________________________________________________  

 

 

http://www.coveramaceara.com/


Dados dos músicos:  

 

NOME: 

RG: 

E-MAIL: 

TEL: 

NASCIMENTO: 

INSTRUMENTO QUE TOCA: 

PARTICIPA EM OUTRA BANDA INSCRITA NO COVERAMA 2015 (QUAL?):   

 

NOME: 

RG: 

E-MAIL: 

TEL: 

NASCIMENTO: 

INSTRUMENTO QUE TOCA: 

PARTICIPA EM OUTRA BANDA INSCRITA NO COVERAMA 2015 (QUAL?): 

 

NOME: 

RG: 

E-MAIL: 

TEL: 

NASCIMENTO: 

INSTRUMENTO QUE TOCA: 

PARTICIPA EM OUTRA BANDA INSCRITA NO COVERAMA 2015 (QUAL?): 

 

NOME: 

RG: 

E-MAIL: 

TEL: 

NASCIMENTO: 

INSTRUMENTO QUE TOCA: 

PARTICIPA EM OUTRA BANDA INSCRITA NO COVERAMA 2015 (QUAL?):  

 

NOME: 

RG: 

E-MAIL: 

TEL: 

NASCIMENTO: 

INSTRUMENTO QUE TOCA: 

PARTICIPA EM OUTRA BANDA INSCRITA NO COVERAMA 2015 (QUAL?):  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________  



Por este documento e em consideração à minha admissão como participante do FESTIVAL 

COVERAMA CEARÁ 2016, abaixo assinado, reconheço, entendo e concordo que minha 

inscrição dá-se por minha livre e espontânea vontade nesta data, na qualidade de 

participante; Reconheço ciência e assumo livremente a responsabilidade de cumprir e aos 

integrantes de minha banda, de fazer cumprir as regras do regulamento, sob pena de 

desclassificação; Tenho conhecimento e aceito que aos organizadores cabe o direito de 

adiar, cancelar ou modificar o evento; Autorizo por este meio a utilização de qualquer dado, 

fotografia, audiovisual ou outra gravação contendo imagens e/ou áudio de minha 

participação neste evento em qualquer mídia seja esta impressa, audiovisual ou eletrônica, 

incluindo a Internet.  

 

APÓS TER LIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E TENDO 

COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE 

DIREITOS SUBSTÂNCIAIS ATRAVÉS DE SUA ASSINATURA, A QUAL FAÇO 

LIVRE E VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COERSÃO.  

 

Concordo com o termo de responsabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza, ___ de _________________de 2016. 

 

 

__________________________________________  

Responsável  

 


