
 

 DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE – MENORES DE 18 ANOS 

 

Os atletas que forem, no dia da prova, menores de idade poderão participar do evento denominado “7º Desafio Rivelli 

– Corrida e Caminhada”, na modalidade corrida, que terá distância de 5km (permitido somente se o menor possuir entre 14 

e 17 anos) ou 350m (permitido se o menor possuir até 13 anos), desde que, no dia do evento, estejam acompanhados de 

pai, mãe, ou de responsável legal, mediante comprovação documental, e com autorização por escrito. A autorização 

deverá ser levada na retirada do kit, acompanhada de cópia de um documento de identidade do responsável que assim 

abaixo se declarar, bem como, com cópia do documento de identidade do menor. As cópias dos documentos do menor 

e do responsável legal serão retidos pela Comissão Organizadora. 

 

Eu, ________________________________________________________, _________________, _________________,  

                                              Nome completo do responsável (pai, mãe, tutor ou guardião)                                  Nacionalidade                               Estado Civil 

 

portador da cédula de identidade n.º _____________________ e inscrito no CPF_____________________, residente e  
 

domiciliado na Rua _______________________________________________________, n.º _______, compl. _______,  
 

bairro _______________________, na cidade de __________________/____, AUTORIZO A PARTICIPAÇÃO DO 

MENOR _______________________________________________________, portador da Certidão de Nascimento 

nº__________________________________________________________, nascido(a) em _____/_____/________, na 

cidade de ___________________________________, filho(a) de _____________________________________ 

_____________________________________________________ e _____________________________________ 

_______________________________________________________, no evento denominado “7º Desafio Rivelli – Corrida 

e Caminhada”, prova de 5km (permitido somente se o menor possuir entre 14 e 17 anos) ou 350m (permitido se o menor 

possuir até 13 anos), que se realizará no domingo, dia 18 de agosto de 2019, na cidade de Barbacena/MG. Declaro ainda 

que o(a) mesmo(a) encontra-se em boa forma física e apto(a) para a realização da prova. Neste ato, eximo a Rivelli®, seus 

dirigentes e prepostos, de toda e qualquer espécie de responsabilidade, seja de qualquer natureza, em especial, no caso de 

eventuais danos que possam ocorrer ao menor citado durante a realização do evento ou durante a prova. Fica a Rivelli® ainda 

autorizada a usar seu nome e imagem, gratuitamente, para fins de ampla divulgação do evento, por qualquer meio de mídia, 

sendo a presente declaração parte integrante do Termo de Responsabilidade 2019, do qual declaro ter plena e total 

ciência.  

 

Barbacena, MG, ______ de __________________ de 2019. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 
IMPORTANTE: IMPRIMA E APRESENTE ESTE DOCUMENTO PARA A RETIRADA DO KIT DO ATLETA.  

A APRESENTAÇÃO DESTE É INDISPENSÁVEL PARA A RETIRADA DO KIT E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. 


