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NOME COMPLETO: NOME COMPLETO:

NOME DA EQUIPE: NOME DA EQUIPE:

PROTOCOLO PROTOCOLO

Reconheço ter pleno conhecimento da natureza, finalidade e riscos envolvidos na prática da modalidade , mesmo

os originados por negligência, culpa e imprudência; a equipe livre e voluntariamente decide incorrer nestes riscos.

Reconheço ter pleno conhecimento da natureza, finalidade e riscos envolvidos na prática da modalidade , mesmo

os originados por negligência, culpa e imprudência; a equipe livre e voluntariamente decide incorrer nestes riscos.

Portanto, outorgo todos os direitos de minha imagem para divulgação nos meios de comunicação (mídia) relativos

ao evento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Lucas do Rio Verde, sem nenhuma compensação financeira,

sendo desnecessárias para tanto qualquer outra permissão verbal ou escrita.

Portanto, outorgo todos os direitos de minha imagem para divulgação nos meios de comunicação (mídia) relativos

ao evento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Lucas do Rio Verde, sem nenhuma compensação financeira,

sendo desnecessárias para tanto qualquer outra permissão verbal ou escrita.

Assinatura do Dirigente Assinatura do(a) Responsável Pela Equipe Assinatura do Dirigente Assinatura do(a) Responsável Pela Equipe

TERMO DE RESPONSABILIDADE TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu acima qualificado dirigente da equipe, neste anto firmo o presente termo responsabilidade, declaro

expressamente estar de acordo com as normas estabelecidas para a competição.

Eu acima qualificado dirigente da equipe, neste anto firmo o presente termo responsabilidade, declaro

expressamente estar de acordo com as normas estabelecidas para a competição.

Declaro ainda ser conhecedor das normas que regem essa competição, haver recebido informações satisfatórias a

respeito e ter pleno conhecimento do significado da modalidade em disputa, escolhido de livre e espontânea vontade

de forma voluntária.

Declaro ainda ser conhecedor das normas que regem essa competição, haver recebido informações satisfatórias a

respeito e ter pleno conhecimento do significado da modalidade em disputa, escolhido de livre e espontânea vontade

de forma voluntária.
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