FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO
PRÉMIO NACIONAL DA ANIMAÇÃO 2019
Título do Filme:
Realizador(a):
Detentor dos Direitos de Distribuição e Exibição:
1. Autorizo a CASA DA ANIMAÇÃO, no contexto do PRÉMIO NACIONAL DE ANIMAÇÃO e da FESTA MUNDIAL DE
ANIMAÇÃO, a usar até 10% da sua duração total do meu filme e/ou respectivo trailer para fins exclusivamente
promocionais.
❏ Sim
❏ Não
2. Autorizo a CASA DA ANIMAÇÃO, no contexto do PRÉMIO NACIONAL DE ANIMAÇÃO e da FESTA MUNDIAL DE
ANIMAÇÃO, a usar imagens e textos do filme para fins promocionais, tais como o catálogo, website e outros
meios e plataformas de comunicação (p. ex. Facebook, Instagram, etc.).
❏ Sim
❏ Não
3. Autorizo a CASA DA ANIMAÇÃO a exibir do meu filme em sessões de competição, premiados e etc., num
número ilimitado de projeções durante a FESTA MUNDIAL DE ANIMAÇÃO.
❏ Sim
❏ Não
4. Autorizo a CASA DA ANIMAÇÃO a exibir sem qualquer contrapartida ou pagamento de direitos de exibição o
meu filme em programas de descentralização ou promoção do PRÉMIO NACIONAL DA ANIMAÇÃO em
Portugal até ao dia 30 de Novembro de 2019 uma vez que os fins não comerciais por parte da CASA DA
ANIMAÇÃO.
❏ Sim
❏ Não
5. Autorizo a CASA DA ANIMAÇÃO a exibir o meu filme em programas da parceria com o Festival Internacional
de Cinema de Animação de Estugarda (de 05 a 10 de Maio 2020) e com a MUMIA - Mostra Udigrudi Mundial
de Animação (em Dezembro 2020).
❏ Sim
❏ Não
Eu, abaixo-assinado, declaro sob compromisso de honra que, as informações acima descritas prestadas são
verdadeiras e estão completas. Ao enviar o meu filme para competição, concordo com o regulamento geral do
PRÉMIO NACIONAL DE ANIMAÇÃO, nomeadamente com o disposto no ponto 10 do mesmo.
______________________________
(Local e data)
______________________________
Assinatura Legal (e carimbo no caso de escola, produtora ou distribuidor)
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