ANEXO
Tabela (a que se refere o artigo 2º do Guia)

1 Design (colorido) da logomarca
do Dia Mundial do Uchinanchu

2 Design (preto e branco) da
logomarca do Dia Mundial do
Uchinanchu

3 Vídeos relacionados ao Dia
Mundial do Uchinanchu e ao
Festival Mundial Uchinanchu

Vídeo relacionado ao Dia Mundial do Uchinanchu
Vídeo relacionado ao Festival Mundial Uchinanchu

4 Nome da mascote do festival:
Kasamaru

5 Design da mascote do festival

6 Lema do 7º Festival Mundial
Uchinanchu

うちなーのシンカ、今こそ結ぶ世界の輪
Uchinaa no Shinka, imakoso musubu sekai no wa
(Shinka de Uchinaa, agora formamos a aliança mundial)

7 Emblema (colorido) do 7º
Festival

8 Emblema (preto e branco) do
7º Festival

9 Música-tema do 7º Festival
"Utarana Udurana"
(Vamos cantar, vamos dançar)

Modelo no 1 (a que se refere o artigo 4o do Guia)

Dia Mundial do Uchinanchu e Festival Mundial Uchinanchu
Solicitação de aprovação para uso das obras com direitos autorais para propaganda
Excelentíssimo Senhor Governador da Província de Okinawa,
A entidade ____________________________________________________________________________________,
situada no endereço ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
representada por_______________________________________________________________________________,
Solicita a utilização das obras relacionadas com o Dia Mundial do Uchinanchu e Festival Mundial Uchinanchu com
direitos autorais para os seguintes fins. E, as condições do documento da aprovação serão seguidas à risca, e caso
ocorram casos de transgressão das condições, não fará objeção à anulação da aprovação. Também firma o
compromisso de corresponder sem demora aos pedidos como do recolhimento dos objetos que forem distribuídos
relacionados a este documento.
Descrição
Objeto a ser utilizado

Objetivo do uso
Forma de uso
Comercializado/
Não comercializado
Período de utilização

Venda (Valor previsto da venda
/

/

ienes) / não comercializado
a

/

/

Quantidade utilizada
Contato
※Documentos anexos

Nome do encarregado:
Telefone:
・Projeto (layout, desenho, manuscrito)
・Documento que demonstre o histórico e a situação do solicitante
・Outras referências

______________________, ____/____/_______
(localidade)

_______________________________________
(Assinatura)

(datado em)

Modelo no 2 (a que se refere o artigo 4o do Guia)

Dia Mundial do Uchinanchu e Festival Mundial Uchinanchu
Documento de aprovação (da modificação) do uso de obras com direitos autorais para propaganda

À __________________________________________________________________________________________,
Representada pelo(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) _____________________________________________________,

O uso (modificação) das obras com direitos autorais solicitadas na data de _____/______/_________, está aprovada
sob as seguintes condições.
Descrição
１ Conteúdo aprovado
（１）Utilizar conforme descrito no formulário de solicitação.
（２）Respeitar o Guia relacionado ao uso das obras com direitos autorais para propaganda do Dia Mundial do
Uchinanchu e Festival Mundial Uchinanchu.
２ Número da aprovação

３ Período de utilização
________/_________/_________ a ________/_________/_________

Naha - Okinawa, _______/_______/__________
○

○

○

○

Governador da Província de Okinawa

Modelo no 3 (a que se refere o artigo 7º do Guia)

Dia Mundial do Uchinanchu e Festival Mundial Uchinanchu
Solicitação de aprovação para uso de obras com direitos autorais para propaganda
Excelentíssimo Senhor Governador da Província de Okinawa,
A entidade ____________________________________________________________________________________,
situada no endereço ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
representada por_______________________________________________________________________________,
Solicita a seguinte modificação no que se refere ao conteúdo aprovado sob o número _________ no dia
______/_______/__________.

Descrição
Item

antes da modificação

após a modificação

Objeto a ser utilizado
Objetivo do uso
Forma de uso
Comercializado/
Não comercializado
Período de utilização

____/____/______ a ___/____/______

____/____/______ a ____/____/______

Quantidade utilizada
Contato
※Documentos anexos

・Projeto após a modificação (layout, desenho, manuscrito)
・Outras referências

______________________, ____/____/_______
(localidade)

_______________________________________
(Assinatura)

(datado em)

Modelo no 4 (a que se refere o artigo 8º do Guia)

Dia Mundial do Uchinanchu e Festival Mundial Uchinanchu
Notificação de anulação da aprovação para uso de obras com direitos autorais para propaganda

À __________________________________________________________________________________________,
Representada pelo(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) _____________________________________________________.

No que se refere ao uso das obras com direitos autorais aprovada sob o número _________ no dia
_____/______/_________, está anulada pelas razões abaixo.
Favor cancelar a utilização, a distribuição, a exposição, a venda e outras ações dos objetos relacionados à aprovação.
Quanto aos objetos que já foram distribuídos ou vendidos, favor recolher imediatamente sob responsabilidade do
receptor desta notificação.
Descrição
Razões

Naha - Okinawa, ______/______/__________
○

○

○

○

Governador da Província de Okinawa

Modelo no 5 (a que se refere o artigo 9º do Guia)

Documento No
Excelentíssimo Senhor Governador da Província de Okinawa,
A entidade ________________________________________________________________________________,
situada no endereço _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
com o telefone número ______________________________________________________________________,
representada por___________________________________________________________________________.

Resultados do Evento/ Publicidade (Relatório)
Encaminho o relatório relacionado ao evento/ publicidade com aprovação do uso das obras com direitos autorais
aprovadas pela província de Okinawa sob o número _______ no dia ____/____/_______.
Descrição
1 Objetivo do uso
2 Resumo dos resultados
(Cerca de 200 palavras)
3 Data, horário e local
4 Considerações
(Inclusive os efeitos dos
eventos etc.)

5 Dados fotográficos
(Acima de 2 fotos)

______________________, ____/____/_______
(localidade)

_______________________________________
(Assinatura)

(datado em)

