DECLARAÇÃO
Eu, _______________________________________________________ portador(a) do número de
identificação civil, _________________, residente em___________________________________,
no âmbito do Prémio Nacional Indústrias Criativas, declaro:
a. leu e aceitou, sem reservas, todas e cada uma das regras previstas no presente Regulamento;
b. as ideias e conceitos apresentados na candidatura são originais e provieram do concorrente;
c. caso seja fi-nalista, obriga-se a participar no Programa de Imersão Empreendedora promovido
pela organização nas datas e local definidos no regulamento;
d. aceita que a organização acompanhe e monitorize o projeto, caso este seja vencedor,
incluindo na distinção “Born from Knowledge”por prazo não superior a um ano, de modo a
apoiar a evolução e desenvolvimento do negócio que venha a ser implementado e acionar o
plano de apoio específico, que se integrará no âmbito das parcerias desenvolvidas pela
Organização e que será desenvolvido após a seleção do projeto vencedor de acordo com o teor
do mesmo;
e. obriga-se a aplicar o prémio pecuniário como capital social da sociedade comercial que
deverá ser constituída para o desenvolvimento do negócio proposto ou como aumento de
capital caso a sociedade já esteja constituída;
f. obriga-se a implementar em território português o negócio proposto, caso se revele o projeto
vencedor;
g. compromete-se a representar Portugal, através do “Prémio Nacional Indústrias Criativas –
Super Bock/Serralves”, na competição internacional “Creative Business Cup”, caso se revele o
projeto vencedor;
h. declara e aceita a difusão, reprodução ou qualquer outro tipo de lançamento de vídeo,
imagens e notícias realizados no âmbito do “Prémio Nacional Indústrias Criativas – Super
Bock/Serralves”, que venha a ser utilizado ou divulgado quer pela Unicer ou por qualquer outro
parceiro do Prémio, incluindo a distinção “Born from Knowledge” quer em divulgações internas
ou quaisquer outras campanhas dirigidas ao público em geral, sem qualquer crédito a seu favor.
Data:
Assinatura Representante Projeto
_________________________________
Cartão de Cidadão n.º:

