TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - PEDALANDO NO TOPO 2019
Nome do Menor:
________________________________________________________________________ Naturalidade:
___________________________________________________________________________
Cédula de Identidade (RG): __________________ CPF/MF: ______________________________________
Endereço Completo: ______________________________________________________________________
Complemento: _____________________________________________ CEP: ________________________
Cidade: ______________________________________________ Estado:
____________________________
Dados
do
Responsável:
Nome
:_______________________________________________________________________________
Naturalidade:
_________________________________________________________________________
Cédula de Identidade (RG): ____________________________ CPF/MF ______________________________
Endereço Completo: ____________________________________________________________________
Complemento: _____________________________________________
CEP: _______________________
Cidade _______________________________________________ Estado ___________________________
Mediante o preenchimento e assinatura do presente TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 18 (DEZOITO) - PEDALANDO NO TOPO 2019, declara e reconhece o
RESPONSÁVEL serem verdadeiras as informações preenchidas, bem como estar ciente das obrigações abaixo
assumidas em seu nome e em nome do MENOR, a quem representa neste termo.
Eu, RESPONSÁVEL, autorizo o MENOR acima qualificado, a participar do evento PEDALANDO NO TOPO
2019, a se realizar no dia 24 de agosto de 2019. Tenho completa ciência das responsabilidades assumidas,
descritas no presente termo. Declaro ainda para todos os fins de direito, serem totalmente verdadeiras as
informações e documentos apresentados, bem como:
1- O RESPONSÁVEL declara ter conhecimento de que o MENOR para participar do evento PEDALANDO NO
TOPO 2019 deverá ter mais de 12 (doze) anos de idade;
2- O RESPONSÁVEL assume ainda integral responsabilidade, civil e criminal, pela autenticidade dos
documentos ora apresentados, na eventualidade dos mesmos conterem qualquer vício;
3- O RESPONSÁVEL declara que o MENOR possui documentação original regularizada devidamente e que
pratica regularmente atividades esportivas, não sofrendo de nenhuma doença ou limitação física que
desaconselha ou impeça a participação no evento;
4- O RESPONSÁVEL assume, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação do MENOR neste evento de Ciclismo Indoor realizado ao ar livre,
isentando seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação no
evento, incluindo a isenção aos organizadores do evento de qualquer responsabilidade moral ou
financeira se o evento sofrer ajustes ou de datas a sua realização, por razões adversas à organização;
5- Na ocorrência de qualquer necessidade hospitalar, O RESPONSÁVEL autoriza a organização que
conduza o MENOR a um hospital, sendo as despesas por conta do RESPONSÁVEL;
6- O RESPONSÁVEL conhece e aceita integralmente todos os termos do regulamento do evento;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________
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7- O RESPONSÁVEL concede o uso da imagem do MENOR, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de
ônus para os organizadores, mídia, cinegrafistas, fotógrafos, apoiadores, parceiros do evento e
patrocinadores;
8- O RESPONSÁVEL tem ciência que a organização não se responsabilizará por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que porventura os participantes e terceiros venham a sofrer durante o evento ou
em qualquer momento deste, e nem haverá qualquer tipo de reembolso de materiais dos participantes
por parte da organização, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos;
9- O RESPONSÁVEL compreende e aceita integralmente todos os itens do TERMO DE RESPONSABILIDADE
E AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR 18 (DEZOITO) ANOS, isentando assim quem quer que
seja, e assumindo EXCLUSIVAMENTE toda e qualquer responsabilidade legal de efeito ou resultado e
tudo o que vier a ocorrer por consequência da participação do MENOR no evento PEDALANDO NO TOPO
2019.

Belo Horizonte, __________ de _________________________________de 2019.

________________________________________________________
RESPONSÁVEL

Documentos Necessários
1. Cópias do RG, CPF e comprovante de endereço do RESPONSÁVEL;
2. Cópia da Certidão de Nascimento ou de documento apto de comprovar ser o signatário o
RESPONSÁVEL pelo MENOR;

.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________
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