Pelo presente Instrumento Particular de Prestação de Serviços, de um lado: Pelo presente instrumento particular JULIANA
ALVES Residente à Rua Turiassu, 799 Perdizes São Paulo, data de nascimento: 28/05/1970 RG:21292495-3
CPF:119.280.288.88, Fotografo da ME. Yekuane Photos e Vídeos CNPJ 30.280.181/0001-18 doravante denominada
FOTOGRAFO
para
a
cobertura
fotográfica
e
serviços
em
acordo
com__________________________________________CPF/RG_________________________doravante
denominada
MODELO com endereço em _____________________________________________________________________, Email
___________________________________ Data Nascimento __________
A MODELO autoriza a FOTOGRAFO a utilizar sua imagem fixada na obra diante especificada:
Material utilizado: Fotos em Estudio tocha, Câmera Nikon fotos tiradas em arquivo Cromo
Portfólio Ensaio em estúdio, Tempo duração:
, Duas trocas de Roupa (fornecida pelo modelo), Fundo branco , Make/
Hair :
Pacote de fotos negociadas neste contrato _____ fotos
Resolução e formato JPG, Peso máximo: 50mb, resolução de 150dpi, sem marca d'água do Fotografo
Fica de comum acordo entre as partes, que todo arquivo digital que o FOTOGRAFO julgar de boa qualidade, será
disponibilizado para Seleção e baixa Online em link https://yekuane-photography.sites.fot.br/ com senha exclusiva para
cada cliente informada pelo estúdio pelo MODELO. O Estúdio estará disponibilizando os arquivos 3 dia uteis após o
evento. O MODELO, poderá efetuar o download em período de 30 dias a quantidade de fotos referente ao Pacote
conforme Cláusula Terceira – Objeto. Fotos extras, poderão ser adquiridas com custo de R$ 7,90 por foto,
Em caso de perda dos arquivos o MODELO poderá solicitar o link novamente, o FOTOGRAFO disponibilizará os arquivos
para baixa total das fotos com custo 50% do valor do contrato, por período de 1 semana, para baixa.
A presente autorização confere a FOTOGRAFO o direito de usar a imagem da MODELO fixada na obra abaixo
discriminada como ilustração de Portfólio do Fotografo, A FOTOGRAFO não comercializará as imagens à terceiros,
agencias, ou sites, sendo a MODELO único que poderá solicitar as imagens, estás estarão disponível em nosso Arquivo
por um (01) ano caso necessário .
Não nós Respondemos e não Autorizamos pelos por manipulação de outros profissionais das imagens captadas através
deste contrato.
A MODELO esta ciente que é necessário e educado dar credito (em mídias sociais e a outros veículos que posso
utilizar)das imagens captadas entregues neste contrato ao FOTOGRAFO e demais profissionais envolvidos,
O presente contrato confere exclusivamente à FOTOGRAFO, obrigando-se a MODELO a não autorizar para terceiros a
utilização da imagem deste contrato, salvo a anuência escrita da FOTOGRAFO.
O MODELO não poderá manipular as fotos, bem como alterar com softwares ou filtros, danificando o trabalho da
FOTOGRAFO. Portfólio do Fotografo https://www.yekuanephotography.com
A entrega dos arquivos Fotos estão vinculadas com o pagamento do serviço executado, o mesmo deve ser pago
integralmente no ato da assinatura deste documento.
Todas e quaisquer questões que surjam em decorrência da execução dos termos do presente instrumento, ou que dele
originarem, serão solucionadas amigavelmente entre as partes. Na impossibilidade de uma solução conciliatória, as partes
elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam ou que
venham a ser.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato – com um total uma folha - em 02(duas) vias de
igual teor e forma. Esta obra esta amparada na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98 e a solicitação de Permuta junto aos
profissionais envolvidos esta amparada no Artigo 533 do código civil.
São Paulo, de _______de _________Ano__

contato@yekuanephotography.com
(11) 9 8357-8116

@yekuanephotography.com

www.yekuanephotography.com

