
Formulário de consentimento do tutor legal  
 
 
Leo, a nossa mascote pediátrica, é amigo de muitas crianças em todo o mundo! Agora, elas podem 

desenhar a sua própria versão do Leo para uma possível publicação no calendário de 2018 do Leo 

da Phonak! 

 
Eu/nós 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome, sobrenome do[s] tutor[es] legal/legais) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Endereço postal e número de telefone) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Endereço de email, somente para notificação do vencedor) 
 
 
declaro/declaramos que meu(minha)/nosso(a) filho(a) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome, sobrenome da criança) 
 
 
tem permissão para participar do concurso de desenho para um calendário de 2018 de Leo da 
Phonak emitido pela unidade de negócios pediátrica da Phonak. 
 
Eu/nós confirmo/confirmamos os termos e condições incluídos nesse documento e 
concordo/concordamos que as pinturas ou os desenhos realizados por meu(minha)/nosso(a) filho(a) 
possam ser usados para a criação do calendário de 2018 do Leo. Também reconheço/reconhecemos 
que o calendário será publicado e distribuído em formato impresso para profissionais de saúde 
auditiva em todo o mundo. 
 
 
Eu/nós concordo/concordamos que a foto de meu(minha)/nosso(a) filho(a), o seu nome, a sua idade 
e o seu país de origem sejam impressos junto com a pintura ou o desenho, como informação. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Data, Assinatura 
 



Termos e condições do concurso de pintura do calendário de 2018 do Leo 

Participando dessa promoção, cada participante concorda e reconhece, plena e incondicionalmente, que 
esses termos e condições são vinculativos. O promotor do concurso é a Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa na Suíça; telefone [+41 58 928 01 01]. 
 
Requisitos/envio de pinturas 

 Tema: pinte/desenhe a sua mascote Leo para o calendário de 2018 do Leo; 

 Baixe o modelo em www.phonak.com/drawingleo e desenhe o seu Leo dentro da grade de 
página (formato paisagem); 

 Envie o desenho original junto com o seguinte formulário de consentimento assinado para 
Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17,  
3280 Murten – Suíça ou para o escritório local da Phonak; 

 Envie uma foto de retrato digital de seu/sua filho(a) para susanne.wenger@phonak.com. A 
foto será colocada ao lado do desenho de seu/sua filho(a), junto com o seu nome, a sua 
idade e o seu país.  

 
Período do concurso 
O concurso termina no 1º de setembro de 2017, à meia-noite CET (Horário Padrão da Europa Central). As 
candidaturas recebidas após essa data e hora não serão aceitas. 
 
Prêmios 

Os 12 vencedores ganharão um conjunto do Leo que inclui, entre outras coisas, um brinquedo, um 
livro e um gráfico de crescimento. A Phonak cobrirá as despesas de envio e manuseio. 
 
Seleção do vencedor 
O vencedor será selecionado entre todas as candidaturas elegíveis pela equipe pediátrica da Phonak em 
Stäfa, na Suíça. Os vencedores serão notificados por telefone e email. O resultado do sorteio é final, não 
ficando sujeito a qualquer pedido de recurso ou reclamação. O pagamento em espécie ou a 
transferibilidade do prêmio para outras pessoas estão excluídos. As pinturas vencedoras serão publicadas 
no site do concurso do Leo em 21 de setembro de 2017.  
 
Alterações nas regras de participação e conclusão do concurso 
A Sonova se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de prolongar, cancelar ou suspender este concurso 
em parte ou na íntegra e atribuir o prêmio entre as candidaturas elegíveis recebidas antes da data de 
retirada. A Sonova não se responsabiliza por inscrições ou envios de pinturas perdidos, atrasados, 
ilegíveis, incorretos ou inadequados devido a quaisquer erros técnicos ou humanos que possam ocorrer 
no processamento do concurso. 
 
Direitos concedidos 
Todas as contribuições devem ser um trabalho original da criança mencionada na primeira página, não 
devem violar os direitos de terceiros, incluindo direitos autorais, marcas comerciais, direitos pessoais ou 
de propriedade. 
O tutor legal confere à Phonak um direito ilimitado, transferível e válido em todo o mundo para usar a 
pintura enviada no âmbito da promoção e comercialização do calendário de 2018 do Leo e, além disso, 
são conferidos os mesmos direitos para a promoção em conjunto com os produtos pediátricos da Phonak 
em canais de mídia social. O tutor legal concorda que a pintura pode ser combinada com outras imagens, 
texto e gráficos e/ou ser editada, cortada, recortada, alterada ou modificada de qualquer outra forma pela 
Phonak, a fim de adequar a pintura à publicação no calendário de 2018 do Leo. 
 
Política de privacidade 

A Phonak só irá usar e armazenar a foto de seu/sua filho(a), o seu nome e endereço de e-mail em 
conjunto com a organização do concurso. A Phonak não compartilhará suas informações pessoais 
com terceiros para diferentes fins. 
 
Jurisdição 
O concurso e esses termos e condições serão regidos pelas leis da Suíça e quaisquer disputas serão 
sujeitas à jurisdição exclusiva dos tribunais da Suíça. Não é permitido recorrer aos tribunais. 
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