Formulário de consentimento dos pais para a Google
Science Fair 2018
Digitalize ou fotografe este documento preenchido e envie por e-mail para:
parentalconsent@googlesciencefair.com até 12 de dezembro de 2018.

Pai/mãe ou responsável,
Seu filho se inscreveu para participar da Google Science Fair, uma competição científica global
criada pelo Google em parceria com a Virgin Galactic, a LEGO Education, a National
Geographic e a Scientific American.
Ele enviará um projeto on-line e competirá com estudantes do mundo todo por prêmios
incríveis, bolsas de estudo e oportunidades únicas, como uma viagem para as Ilhas Galápagos.
Para ele participar dessa competição, precisamos da sua permissão.
Se você não der seu consentimento até o prazo final, em 12 de dezembro de 2018, seu filho não
poderá enviar o projeto nem participar da Google Science Fair. Os projetos enviados sem esse
documento até a data citada terão todas as informações da conta da Google Science Fair
excluídas imediatamente. A Google Science Fair não usará informações de conta nem do
projeto para qualquer finalidade além da competição de 2018. Leia os termos abaixo e, depois
de aceitá-los, envie seu consentimento.
Para mais detalhes sobre a Google Science Fair, acesse www.googlesciencefair.com.
Esse consentimento é estabelecido entre o Google, LLC e você, como pai/mãe ou responsável
de uma criança interessada em participar da Google Science Fair. A Google Science Fair é uma
competição internacional de ciências e engenharia para alunos de 13 a 18 anos. Os alunos
enviarão projetos on-line para competir por estágios, bolsas de estudos e outros prêmios
incríveis, incluindo uma viagem às Ilhas Galápagos.
Para participar, seu filho precisa ter 13 anos completos até 12 de dezembro de 2018 e no
máximo 18 anos até 13 de setembro de 2018. Caso seu filho more em Israel ou na Coreia do Sul,
ele precisará ter 14 anos completos até 12 de dezembro de 2018 e no máximo 18 anos até 13 de
setembro de 2018. Se ele morar em um dos 28 países membros da União Europeia, precisará
ter pelo menos 16 anos completos até 12 de dezembro de 2018. Seu filho não poderá se
inscrever até ter atingido a idade mínima para a participação na competição.

Ao enviar este documento de consentimento, você concorda com os seguintes Termos e
Condições: Li e entendi as regras da Google Science Fair. Como pai/mãe e responsável do meu
filho, permito que ele participe da Google Science Fair, conforme descrito nas Regras da
Google Science Fair disponíveis em www.googlesciencefair.com.
Além disso, meu filho e eu concordamos em cumprir as Regras da Google Science Fair e os
termos deste formulário de consentimento. Eu, como pai/mãe e responsável, afirmo que meu
filho tem entre 13 e 18 anos. Caso ele tenha 13 ou 18 anos, afirmo que ele completou 13 anos até
12 de dezembro de 2018 ou que ele tinha 18 anos em 13 de setembro de 2018. Caso meu filho
viva em Israel ou na Coreia do Sul, afirmo que ele completou 14 anos até 12 de dezembro de
2018 ou que ele tinha 18 anos em 13 de setembro de 2018. Caso meu filho more em um dos 28
países membros da União Europeia, afirmo que ele completou 16 anos até 12 de dezembro de
2018 ou que ele tinha 18 anos em 13 de setembro de 2018.
Entendo que a participação na Google Science Fair envolve determinados riscos, que podem
resultar em ferimentos ou outras consequências não intencionais.
A participação do meu filho na Google Science Fair é voluntária e, como tal, concordo em ser o
único responsável pela segurança dele enquanto ele estiver trabalhando no projeto de ciências.
Estou ciente dos riscos envolvidos, assumo total responsabilidade e renuncio a qualquer ação
judicial relativa a acidentes pessoais ou danos à propriedade associados à participação dele na
competição. Entendo e concordo que a participação na Google Science Fair significa que meu
filho pode usar os produtos do Google, incluindo, entre outros, os seguintes: Google Sites,
Documentos Google, Google Agenda, YouTube, Google Maps e Fotos.
Ao usar esses recursos, concordo, em nome do meu filho, em cumprir os Termos de Serviço
relacionados, disponíveis nos produtos relevantes.
Entendo que, se meu filho for selecionado como vencedor durante a rodada inicial de
avaliação, terá que viajar a Mountain View, Califórnia, em 26 de julho de 2019 ou por volta dessa
data, acompanhado por mim ou por outro responsável. Concordo que, se meu filho for
selecionado, o Google terá o direito de usar o nome dele em qualquer promoção ou marketing
relacionado à Google Science Fair, sem pagamentos adicionais.
Entendo as condições listadas acima. Dou meu consentimento para que o participante
mencionado no formulário abaixo seja qualificado para participar da Google Science Fair e
tenha minha permissão para se inscrever e enviar um projeto de acordo com as regras da
competição.

Exoneração de responsabilidade sobre privacidade: todas as informações pessoais coletadas
durante a Google Science Fair só serão usadas pelo Google para administrar a competição,
conforme estabelecido nas Regras da Google Science Fair.
Use letras maiúsculas abaixo.
Nome do estudante*

Nome na ortografia inglesa*

E-mail do estudante*

Insira o mesmo endereço de e-mail usado na inscrição da Google Science Fair.

Nome do pai/mãe ou responsável*

Assinatura do pai/mãe ou responsável*
___________________________________________________________

Data ________/_________/_________

