
Anexo l
FICHA DE INSCRIÇÃO
CANTA LUCAS 2018

Categoria:           KIDS de 8 à 14 anos (  )                                 LIVRE de 15 anos acima (  )

Dados Nome. 
End.

Tel.                                                     Cel Responsável.
E-mail
Data De 
Nascimento
.

Música Título da Música :                                                   Autor da Música :
Versão da Música :                                                Intérprete:
Já possui  playback:        SIM (   )                    NÃO (   )      
Vai tocar:                  SIM (   )                    NÃO (   )      
Se for tocar nome do instrumentista:
Instrumento:                                                                Tonalidade da Música

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Autorização para menores de 18 anos   ‘CANTA LUCAS’

Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude

Eu, _________________________________________________ (Nome completo do pai/mãe ou responsavel legal), 

nacionalidade ______________, portador(a) do RG nº __________________, órgão expedidor __________, e inscrita no CPF/MF

nº ____________________ 

autorizo o(a) adolescente/filho(a) _________________________________________, com ______ anos de idade, conforme 

documento de identidade que porta, de quem sou ____________ (relação de parentesco) a participar do evento denominado: 

CANTA LUCAS– LUCAS DO RIO VERDE – MT

Local: _____________________  Data ___/___/___ (data da assinatura)

____________________________________

Assinatura do pai (ou responsável legal)

___________________________________



1. Documentos Necessários:
1.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido;
1.2 Cópia da Cédula de Identificação – RG;
1.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
1.4 01 cópia do playback em mp3 por pen drive apresentado, devidamente identificada com o

nome do artista, em caso da utilização do mesmo;

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Todas  as  despesas  com  deslocamento  (inclusive  do  playback),  transporte,
hospedagem,  alimentação,  encargos  legais  e  impostos,  taxas,  contribuições  ou  outros
recolhimentos deverão serem arcadas pelo(s) próprio(s) participante(s) inscrito(s);
2. Não serão analisadas as inscrições que deixarem de cumprir com as exigências dos
itens anteriores; 
3. O material requisitado para inscrição não será devolvido;
4. As decisões das comissões técnicas de seleção e avaliação são soberanas, não
cabendo recursos em nenhuma das hipóteses;

5. Se o vencedor do CANTA LUCAS for menor de idade, o depósito será realizado na conta
do seu representante legal (pai ou mãe), conforme indicado na ficha de autorização do
candidato.

6. A definição do dia e ordem de apresentação se dará por meio de sorteio que será realizado
no dia e local passado pela comissão organizador

7. Assinatura do Candidato: ________________________________________


	Dados
	Música

