ANEXO 1
FtcHA DE TNSCRTÇÃO - ARTESÃO INDIVIDUAL
EVENTO: 12'SALÃO DO ARTESANATO
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- BRASÍLIA/DF

ldentificação do Artesão:

NOME:.,

CPF:
!NDEREÇOr
pIDADE/UFI
TELEFONE:
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DO ARTESÃO:

2)

ldentificação dos produtos:

PREçO

3) Tipologias

de artesanato do artesão:

)Madeira
)Cerâmica
)Ferro
4)

(
( )Fibras
( )Fiosetecidos (
( )Pedras

)Materiaissintéticos
)Outros.Especifique:

lnformações sobre o produto:

4.1) lndique algumas características dos seus produtos (exemplo: decorativo, utilitário, lúdico, adornos e
acessónbs, religioso, etc. ).
;FRODUTOS

;;,,.CARAGTERISTICA,.

)

4.2\ Utiliza material reciclado e/ou aproveita resÍduos?

(

)

SIM

(

) NAO

(

)

SIM

(

) NÃO

Caso SlM, quais?,

4.3) O seu produto possuialgum tipo de embalagem?
Qual?

Nome:
CPF:

.;Assinatura:

.)r.

ANEXO 2
F|GHA DE TNSGRTçÃO

-

ENTTDADE DE ARrESÃOS

EVENTO: í2" SALÃO DO ARTESANATO

1) ldentificação

- BRASíLIA/DF

da Entidade.

NOME-DAiEN.T.IDADE:

ENDEREÇO:
CIDADEIUF.'..
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TELJF.9-N,,._E

'E'MAlLl
,:N"'CNPJ:.

2)

Relação dos artesãos da entidade que enviarão seus produtos para o evento:

4)

Tipologias de artesanato da Entidade de artesãos:

( )Madeira
( )Cerâmica
( )Ferro
5)

(
( )Fibras
( )Fiosetecidos (
( )Pedras

)Materiaissintéticos
)Outros.Especifique:

lnformações sobre o produto:

5.1) lndique algumas características dos seus produtos (exemplo: decorativo, utilitário, lúdico, adomos e
acessórbs, rel igioso, etc. ).
Íiiiii;ií?lilRiei=+Éii,iiiL,;;a.,,GiaH§$[EBlsmGffií;iftÍfu

5.2) Utiliza material reciclado e/ou aproveita resíduos?
Caso SlM, quais?

(

)

SIM

(

) NÃO

5.3) O seu produto possui algum tipo de embalagem?
Qual?

(

)

SIM

(

) NÃO

Nome do representante legal da entidade:
CPF:
Assinatura:

,|

.:,

]

ANEXO 3
TERMO DE COMPROMISSO
-'Eu

portador do CPF no
selecionado (a)
residente e domiciliado na cidade
para comercializar minha produção e/ou da entidade no evento 12' Salão do Artesanato, comprometo-me
a cumprir as disposições previstas no Edital no 001/2019, do Centro de Artesanato Mineiro.

de

I

Assumo, também, ter ciência de que:

1) as minhas peças serão expostas em espaço compartilhado, e serão comercializadas por mim ou por
preposto, segundo as orientações dos funcionários do Ceart-MG;
2) as peças NÃO ESTARÃO ASSEGURADAS em caso de dano ou furto, durante o período do evento ou
durante a etapa de logística;
3) não há ônus para o Ceart-MG, em caso de acidente, dano ou furto do material durante o processo de
logística, sendo de minha responsabilidade a decisão sobre a contratação do serviço de seguro das peças
durante o trajeto, assim como para o período de exposição e comercialização das peças;
4) deverei recolher os produtos não comercializados no prazo determinado e que, após este prazo, o
por eventuais extravios;
_ -,§eart-MG não mais responderá
5) declaro, ainda, estar apto(a) a ser contemplado(a) pelo Edital, não incorrendo em nenhuma de suas
vedações.
Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) e quantidade de peças do
artesanato descrito na ficha de inscriçáo, de acordo com o cronograma deste Edital.

lcrDADEl, IDATA]

(Assinatura do Artesão ou do representante legal da Entidade de Artesão)
.)r

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO 4

DECLARAçÃO DE CESSÃO DE DrRErrO DE USO DE tMAcEM
portador(a) do
inscrito(a) no CPF sob no
residente no endereço
de no
na cidade de
declaro
possuir poderes para autorizar que o Ceart-MG divulgue, exiba em público e reproduza nas peças gráficas
ou materiais informativos, as obras intelectuais referentes ao Edital no O012A19, referente ao evento 12'
Salão do Artesanato, em Brasília/DF, a realizar-se de 08 a 12 de maio de 2019, entregues por mim para
divulgação, para fins publicitários ou educacionais.
Eu,
RG

Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilização das imagens para as finalidades
citadas acima não decorrerá qualquer tipo de ônus para o Ceart-MG, advindos de pagamento de direitos
de uso de imagem e/ou direitos autorais.

IqDADEI, IDATAI

(Assinatura e nome do artesão individual ou do representante legal da pessoa jurídica inscrita)

(Número do registro civil/RG)

