INDEPENDENCE HOUSE
160 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601
508-771-6507 www.independencehouseteens.org
2022 CONCURSO DE ARTE DO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO
DA VIOLÊNCIA NO NAMORO ENTRE ADOLESCENTES
“NÓS SABEMOS O NOSSO VALOR”
FORMULÁRIO DE REGISTRO E FORMULÁRIO DE PERMISSÃO DOS PAIS

ALUNO: Preencha as seguintes informações, imprimindo de forma organizada e clara. Este formulário, uma vez
preenchido, deverá acompanhar todas as inscrições para que seja elegível aos prêmios do concurso. Para obter
uma
cópia
das
Regras
e
Regulamentos
do
concurso,
visite
nosso
website
em
www.independencehouseteens.org.
Nome Completo Do Aluno(a): _________________________________________________________________
Título da Arte: _____________________________________________________________________________
Padrão/tipo (pintura, desenho, poesia, etc.): ____________________________________________________
Nome da Escola: ________________________________________ Escola em casa:_______Série/Ano:_______
Email: ____________________________________________________________________________________
Entraremos em contato por e-mail com relação ao envio da inscrição do concurso de arte.
__ Li e compreendi, todas as regras e regulamentos relativos à minha inscrição, para o Concurso de Arte do Mês

de Conscientização sobre a Violência no Namoro entre Adolescentes, oferecido pela Independence House em
2022.
__ Estou enviando meu próprio trabalho de arte original, e entendo que, uma vez enviado, a Independence
House, terá o direito de fotografar, apresentar minha arte em seu site, mídia social, marketing, materiais
impressos, prevenção e em materiais educacionais.
ASSINATURA DO ALUNO:___________________________________________ DATA: ______________________
OBRIGADO(A) POR ADOTAR O LEMA E PARTICIPAR DE NOSSO CONCURSO DE ARTE.

PAIS: Por favor, complete o seguinte:
Nome Completo Dos Pais:
__________________________________________________________________________________________
Email Dos Pais:_____________________________________________________________________________
___Dou permissão para meu/minha filho(a),_____________________________, à enviar sua obra de arte para o
Concurso de Arte do Mês de Conscientização sobre a Violência no Namoro entre Adolescentes.
___Eu li e entendi, todas as regras e regulamentos, relativos à inscrição de meu/minha filho(a), no Concurso
de Arte, promovido no Mês de Conscientização da Violência no Namoro entre Adolescentes, oferecido pela
Independence House em 2022.
ASSINATURA DOS PAIS:
__________________________________________________________________

DATA:
_________________

Devolva o formulário para envios eletrônicos para: deers@indhouse.net. (ou) acompanhar a arte pessoal ao escritório
da Independence House Hyannis em 160 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601

