
Permission Agreement to use informative material (images, testimony, videos, text, sound) at 
FamiliaUpDown.org Website  http://www.familiaupdown.org 

The owner of such materials grants the permission of use for propagation of information related to 
Down syndrome, and to help to inform families, and family members about resources provided by 
professionals, and to share experiences between group members that have children or adults in the 
family with Down syndrome. 

The materials described above will be used in the website http://www.familiaupdown.org , a non-profit 
organization registered in the state of Massachusetts, in the city of Boylston.      

Warranty 

Materials Owner warrants that it has the right to grant permission for the use as specified above, that 
the material does not infringe the rights of any third parties. 

This Agreement may not be amended except in a written document signed by both parties. If a court 
finds any provision of this Agreement invalid or unenforceable, the remainder of this Agreement shall be 
interpreted so as best to affect the intent of the parties. This Agreement shall be governed by and 
interpreted in accordance with the laws of the State of Massachusetts, where the non-profit 
organization is registered. This Agreement expresses the complete understanding of the parties with 
respect to the subject matter and supersedes all prior representations and understandings.  

Material Owner: 

Name:  

Address:  

eMail:  

Phone:  

Grants the permission to use the material for informative propagation within the subject and interest of 
FamiliaUpDown Inc. a non-profit organization helping families with Down syndrome. 

Singnature   Date 

http://www.familiaupdown.org/
http://www.familiaupdown.org/


Traducao  do documento 

 

Contrato de permissão para usar material informativo (imagens, testemunhos, vídeos, texto, som) no 
site FamilyUpDown.org http://www.familiaupdown.org 

O proprietário de tais materiais concede a permissão para usar informações para a propagação de 
informações relacionadas à síndrome de Down e para ajudar as famílias e membros de famílias sobre os 
recursos fornecidos pelos profissionais e compartilhar experiências entre os membros do grupo que têm 
filhos ou adultos na família com síndrome de Down. 

Os materiais descritos acima serão usados no site http://www.familiaupdown.org, uma organização sem 
fins lucrativos registrada no estado de Massachusetts, na cidade de Boylston. 

garantia 

O Proprietário dos Materiais garante que tem o direito de conceder permissão para o uso especificado 
acima, que o material não infrinja os direitos de terceiros. 

Este Contrato pode ser alterado, em um documento escrito assinado por ambas as partes. Se algum  
tribunal considerar que qualquer disposição deste Contrato é inválida ou inexequível, o restante deste 
Contrato deve ser interpretado como o melhor para afetar a intenção das partes. Este Contrato será 
regido e interpretado de acordo com as leis do Estado de Massachusetts, onde a organização sem fins 
lucrativos está registrada. Este Acordo expressa o entendimento completo das partes em relação ao 
assunto e substitui todas as representações e entendimentos anteriores. 

 

Proprietário do material: 

Nome: 

Endereço: 

o email: 

Telefone: 

Concede a permissão para usar o material para propagação informativa dentro do assunto e interesse 
de FamilyUpDown Inc., uma organização sem fins lucrativos que ajuda famílias com síndrome de Down. 

 

 

Assinatura   Data 


	Name: 
	Address: 
	eMail: 
	Phone: 
	Singnature: 
	Date: 


