TERMO DE RESPONSABILIDADE – ENSAIO FOTOGRÁFICO

Pelo

presente

instrumento

particular

e

na

melhor

forma

de

direito,

(nome)_________________________________________, portador(a) do CPF:__________________________,
E-mail __________________________________, doravante designado USUÁRIO, solicita AUTORIZAÇÃO para
realizar seu ENSAIO FOTOGRÁFICO no Parque Burle Marx na DATA:__________________________________.
CONSIDERANDO:

(i)

O convênio celebrado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SVMA) e a
FUNDAÇÃO ARON BIRMANN, no qual a primeira delegou à segunda a administração e
gerenciamento do PARQUE BURLE MARX.

(ii)

A autorização concedida ao USUÁRIO, para a utilização do PARQUE BURLE MARX, para a
realização de seu ENSAIO FOTOGRÁFICO sem fins comerciais.

O USUÁRIO RESPONSABILIZA-SE por:
1. Preservar os bens municipais de qualquer natureza, assim como a fauna e flora obrigando-se a responder
por eventuais danos, que direta ou indiretamente venham a ser ocasionados pelo ensaio fotográfico às
arvores, arbustos, canteiros ou gramados, pisos paredes, etc.
2. RESPEITAR O REGULAMENTO DO PARQUE, ASSIM COMO AS DETERMINAÇÕES DA FUNDAÇÃO.
3. Efetuar o pagamento do estacionamento do Parque (ESTAPAR), caso ele seja utilizado.
4. Eximir a FUNDAÇÃO de qualquer responsabilidade por ocorrência que venha ocasionar danos a pessoas ou a
equipamentos utilizados durante a sessão fotográfica.
5. RESPEITAR E ACATAR AS ORIENTAÇÕES DA SEGURANÇA DO PARQUE BURLE MARX.

O Parque Burle Marx é um parque público administrado por entidade privada sem fins lucrativos, a
Fundação Aron Birmann, cujo objetivo é alcançar um Parque Burle Marx 100% sustentável (econômico,
social e ambiental), pois o mesmo não recebe recursos públicos para sua manutenção.
A Fundação estipula a taxa de manutenção de R$ 60,00 pela diária de ensaio fotográfico (não publicitário)
realizado no Parque, toda receita arrecadada é inteiramente revertida para a conservação do mesmo.

E, por estar ciente dos termos acima, o USUÁRIO assina o presente TERMO DE RESPONSABILIADE,

ASSINATURA: _____________________________________

DATA: ___________________ de 2018
0,00 pela diária de ensaio fotográfico (não publicitário) realizado no Parque, toda receita arrecadada é
inteiramente revertida para a conservação do mesmo.

