
CARTA LIBERATÓRIA

Eu (Nome Completo)

Local e data de nascimento Cidade/Estado

residente à (endereço)  Bairro

Cidade/Estado CEP

Telefone E-mail

Autor/autora da obra intitulada

DECLARA

•	 ser detentor dos direitos de autorização da obra acima referida; 
•	 assumir inteira responsabilidade pela utilização de eventuais músicas e/ou imagens não originais presentes na obra.

AUTORIZA

•	 a utilização gratuita pelo TTFF, para a publicação parcial das obras no site www.terradituttifilmfestival.org e para 
a projecção dos vídeos durante o Terra di Tutti Film Festival 2014, o qual acontecerá em Bolonha, do dia 8 até o dia 
12 de Outubro de 2014, e em outros eventos culturais e promocionais parecidos, sem fins lucrativos e com entrada 
gratuita;

•	 os organizadores do festival, a duplicar e exibir as obras apresentadas, unicamente para fins culturais e para a im-
prensa, seja na Itália como no exterior.

Eu assumo inteira responsabilidade pelo acima declarado e referido neste documento, assim como para eventuais 
violações de direitos autorais ou propriedade individual dos conteúdos presentes no material fornecido ao Terra di 
Tutti Film Festival.
O Terra di Tutti Film Festival, não adquirindo directamente os direitos da/das obra/obras transmitidas pelo proponen-
te, em caso nenhum poderá ser considerado responsável em eventuais controvérsias, ocorridas ápos os acontecimen-
tos referidos no parágrafo anterior. 

Data Assinatura
 (completa e legível)



PERMISSOES OPCIONAIS

ARQUIVO DIRITTI DOC

 Autorizo P  Não autorizo P
a inclusão do vídeo gratuitamente no Arquivo Diritti.Doc, na Biblioteca da Assembleia Legislativa da Emilia-Romagna, 
para serviços ao público (consultas, empréstimos depois de 18 meses a partir da data de publicação da obra) e qual-
quer projecção a ser realizada em escolas na região de Emilia-Romagna que respeitem o projeto Documentário na 
escola http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/doc-scuola. Esta autori-
zação não implica nenhuma transferência de direitos do autor e / ou produtor. 

(Preencher somente se o vídeo não tem o carimbo SIAE):

 Cedo P  Não cedo P
A cópia sem o carimbo SIAE para a Biblioteca / arquivo vídeo da Assembleia Legislativa da região Emilia-Romagna, 
via Aldo Moro 32, 40127, Bolonha, para serviços ao público.
Certifico também que você possui todos os direitos sobre as imagens e as músicas contidas no vídeo acima.

Data Assinatura
 (completa e legível)


