Núcleo de Eventos

ANEXO F – T E RM O D E CO M PRO M IS SO D E E M PRE S AS D E FO T O G R AF I A E /O U FILM AG EM

, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida no Município de
-ES, à
rua
- Bairro
, inscrita no CNPJ sob o nº
, D E C L A R A que recebeu da UNIVERSIDADE
VILA VELHA (UVV), através do NÚCLEO DE EVENTOS, todos os esclarecimentos necessários à adequada
atuação das empresas especializadas em fotos / filmagens durante a realização de solenidades de Colação de
Grau da UVV, e que desde já se comprometeu, como também, sua equipe de profissionais, a:
a) No dia da cerimônia, comparecer ao local duas horas antes do horário marcado
para o início da Cerimônia de Colação de Grau para montagem adequada dos
equipamentos;
b) Observar e seguir, rigorosamente, todas as orientações do Chefe de
Recepcionista;
c) Usar o crachá de identificação emitido pelo Núcleo de Eventos durante toda a
permanência na UVV;
d) Não posicionar equipamentos e fotógrafos no corredor próximo à área reservada
aos formandos;
e) Não deixar nenhum equipamento e/ou material no palco do cineteatro;
f) Zelar para que não haja fios espalhados pelos corredores;
g) Cuidar para que a luz dos equipamentos não atrapalhe o trabalho dos mestres de
cerimônia;
h) Não permanecer no palco durante os discursos;
i) Orientar a equipe de fotógrafos para que não se posicione na frente da mesa dos
trabalhos, bem como que somente permaneçam no palco durante a entrega dos
canudos;
j) Não circular entre as fileiras de cadeiras enquanto os formandos estiverem
sentados;
k) Não entregar kits aos formandos contendo apitos, confetes ou qualquer material
semelhante;
l) Caso as regras não sejam cumpridas, a pessoa física e/ou jurídica que assinou o
termo de compromisso ficará obrigada a pagar multa de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
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