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TERMO DE COMPROMISSO 2022 
Circuito Paulista de Vôlei de Praia Adulto/Sub21/Sub19/Sub17 / Torneios Especiais Organizados 

 
O presente termo foi elaborado para estabelecer os princípios de integridade, continuidade e estabilidade das competições 
organizadas pela Federação Paulista de Volleyball – FPV, na temporada buscando assegurar o equilíbrio das disputas, 
bem como os direitos e deveres de atletas e demais envolvidos.   

 
1) O (a) jogador(a) abaixo assinado, a partir de agora denominado apenas “jogador”, concorda e aqui se compromete a 
cumprir com todos os termos deste compromisso, bem como com as normas e regulamentos de cada competição 
estabelecidos pelo Departamento de Vôlei de Praia da Federação Paulista de Volleyball;  
  
2) O jogador, neste ato, cede e autoriza à Federação Paulista de Volleyball e seus patrocinadores e/ou parceiros 
comerciais, de forma gratuita e automática, pela  assinatura deste termo e consequente participação nas competições a 
fazer o uso da imagem, nome e/ou apelido e voz, captados durante a sua participação nas competições ou eventos oficiais 
FPV e seus patrocinadores e/ou parceiros comerciais para exibição através de filmes, fotografia, gravações em teipe ou 
ao vivo em televisão e na internet, através e websites e redes sociais, com o objetivo de promover, divulgar e fazer 
propaganda das competições.  
 
3) o jogador tem ciência e concorda que a cessão de direitos, conforme estabelecido no item 2, é de suma importância 
para a viabilidade das competições, abrindo mão, neste ato, de qualquer compensação financeira pelos direitos ora 
cedidos, para sí, seus herdeiros e/ou cessionários, hoje e no futuro. 
 
4) O Jogador declara ter ciência da obrigação de comparecer a eventos que promovam a divulgação do Circuito ou que 
tenham fins sociais, como visitas a hospitais, instituições filantrópicas ou semelhantes, sempre que convocado pela 
Comissão Organizadora ou seu patrocinador;  
 
5) O jogador concorda, pela duração do evento a jogar por premiação em dinheiro paga apenas pelo promotor/organizador 
da FPV, bem como os valores divulgados no regulamento ao início da competição;  
 
6) O jogador entende que a premiação a que tem direito corresponde a sua colocação que será distribuída após o final do 
evento e que sua participação na cerimônia de premiação é obrigatória;  
 
7) O jogador entende que será responsável por se informar do horário de todos os jogos, sendo responsável por seu 
comparecimento em tempo hábil;  
 
8) O jogador concorda em usar o uniforme oficial do evento (camiseta regata para o masculino e top para o feminino), 
produzido e fornecido pelos organizadores da FPV, durante os jogos em que estiver participando e sempre que se 
encontrar na área de competição, principalmente durante entrevistas e/ ou antes, e após os jogos;  
 
9) O espaço de merchandising do patrocinador individual do jogador está liberado em toda área dos equipamentos 
esportivos como calções /sunquínis, bonés, viseiras, lenços, tatuagens, joelheiras, óculos de sol, exceto nas camisetas e 
tops de jogo;  
 
10) O jogador concorda em conceder entrevistas, após os jogos ou no intervalo dos mesmos, sempre que a imprensa 
solicitar;  
 
11) O jogador declara no ato da assinatura deste, estar apto médico e fisicamente a participar da competição assumindo 
total responsabilidade por quaisquer problemas decorrentes de sua incapacidade física e contusões sofridas durante a 
realização das partidas oficiais. O jogador também se compromete a apresentar atestado médico de boa capacidade física 
antes da próxima participação na temporada em qualquer evento oficial da FPV após a assinatura deste. Caso não 
apresente, a organização do evento poderá vetar sua participação no mesmo;  
 
12) O jogador concorda em realizar exame antidoping sempre que solicitado pela Federação Paulista de Volleyball;  
 
13) O jogador tem conhecimento e concorda com os itens do Regulamento da FPV assim como os itens das Medidas 
Disciplinares do Vôlei de Praia.  
 
Nome:   
CPF:    
Assinatura:  
Local e data: 


