TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO,
USO DE IMAGEM, VOZ E FICHA DE INSCRIÇÃO.

Nome do Atleta:
Data de nascimento:
RG
Telefone de contato:
E-mail:
Professor Responsável:

CPF
(

)

Assinale a respectiva categoria:
( ) Infantil 1
( ) Infantil 2
2 à 5 anos
6 à 8 anos
( )

Adulto 1

( )

Crua
Crua e amarelo

( )

Adulto 4
Azul
Azul e Verde

Município/Estado :
Nome do responsável:

-

( ) Infantil 3
9 à 11 anos
Adulto 2

( )

()

Amarelo
Amarelo Laranja

( )

Adulto 5

Adolescente 1
12 à 14 anos

( ) Adolescente 2
15 à 17

Adulto 3
Laranja
Laranja Azul

()

Verde
Verde e Roxo

Adulto 6
Roxo
Roxo e Marron

Autorização
Na
qualidade
de
responsável
legal,
Eu,
_______________________________________________________________, RG nº _________________
expedido por ________________, autorizo a participação do(a) atleta acima identificado(a) nos Jogos de
Capoeira no sábado, dia 16 de junho de 2018. Bem como o uso dos direitos de imagem do(a) mesmo(a)
para fins de divulgação ou publicidade institucional e do evento.
Declaro que o(a) atleta se encontra em plenas condições físicas, estando ciente dos riscos normais da
prática de atividades físicas ou de competição, razão pela qual isenta os promotores do evento de
quaisquer responsabilidades, civil e criminal.
Por esta ser a expressão de vontade, não tendo qualquer dúvida a respeito, ciente de que não há nada ser
reclamado a título de direitos ou indenização.
_____________________, _______ de ______________________ de 2018.
______________________________________________________
Nome e assinatura dos pais ou responsável legal
Jogos de Capoeira 2018 – Dia 16 de junho (sábado)
9h00 Infantil – 15h00 Adolescente e Adulto
Local: Rua C-145, esquina com C-146, Qd.377- JD. América Goiânia - GO
Valor da inscrição: R$ 30,00
O pagamento da inscrição pode ser feito pelo site:
www.capoeiraluanda.com.br
ou para o professor responsável pelo atleta.
Contato Mestre Guerreiro: (62) 98415-8711

OBS: Os alunos deverão estar com o uniforme de capoeira.

