
                                                                          
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                 

 
Rua Luiz Antônio Garcez – Parque da Cidade – s/nº -  Mata de São João-Ba 

Secretaria Municipal de Esportes - (71) 9 9926-0220 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES NOS EVENTOS ESPORTIVOS DO BONFIM 2020 

Eu,______________________________________________________,(nacionalidade)____________________,(estado civil) 

________________, residente na __________________________________, cidade de ___________________________, 

CEP__________________, CPF n.º_______________________ e RG n.º__________________________autorizo o (a) 

menor ________________________________________________ e declaro que o mesmo encontra-se em boa forma física e 

apto a participar do (a)_______________________________________ dos Eventos Esportivos do Bonfim 2020, e 

responsabilizo-me civil e penalmente pela participação isentando a Secretaria Municipal de Esportes de Mata de São João, 

ou qualquer realizador do evento no caso  de eventuais danos ou prejuízos que possam ocorrer com o menor citado, na 

referida prova, a qualquer tempo, autorizando também o uso da imagem do mesmo para posterior divulgação dos eventos.  

Mata de São João, _____ de _______________ de 2020  

Nome do menor:______________________________________ RG:__________________ CPF:______________________ 

__________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

Obs.1: O responsável (pais ou responsável) pelo atleta com idade até 16 anos só receberá sua numeração e participará do evento acima 
citado ao apresentar o termo de responsabilidade assinado. 
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