2019

1ª-Via - PORTARIA DO EVENTO

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA
DE MENORES DE MENORES ANOS NO EVENTO MICARETA DO SOL.
Eu,__________________________________________________________________________,
(grau de parentesco), nascido em ____/____/____, portador(a) do RG de nº ______________,
Inscrito(a) no CPF sob o n°____________________, bairro_____________________________,
Cidade___________________________________, Estado________________________.

DECLARO QUE SOU RESPONSÁVEL LEGAL pelo(a) ADOLESCENTE
_______________________________________________________________________
Portador(a) do RG n°______________________, nascido(a) em ___/___/___, e me
responsabilizo por sua entrada e tempo de permanência durante o evento: MICARETA DO SOL
2019. PIRAPORA, ____/____/____.
Assinatura do(a) Responsável (legível): _____________________________________________
(Deverá ser apresentado documento original acompanhado de cópia para comprovação do
parentesco)
Assinatura do Adolescente (legível): _______________________________________________
OBSERVAÇÕES:
- A responsabilidade primordial pela integridade e saúde dos ﬁlhos menores de idade
é dos pais ou responsáveis legais;
- Os adolescente maiores de 16 (dezesseis) anos poderão frequentar o evento Micareta
do Sol 2019 desacompanhados dos pais ou responsáveis desde que autorizados por
estes e munidos de documento de identidade;
- As crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos só poderão
comparecer ao evento acompanhados dos pais ou responsáveis;

- É expressamente proibido vender e/ou servir bebidas alcoólicas
a menor de 18 (dezoito) anos.

2019

2ª-Via - PORTADOR

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA
DE MENORES DE MENORES ANOS NO EVENTO MICARETA DO SOL.
Eu,__________________________________________________________________________,
(grau de parentesco), nascido em ____/____/____, portador(a) do RG de nº ______________,
Inscrito(a) no CPF sob o n°____________________, bairro_____________________________,
Cidade___________________________________, Estado________________________.

DECLARO QUE SOU RESPONSÁVEL LEGAL pelo(a) ADOLESCENTE
_______________________________________________________________________
Portador(a) do RG n°______________________, nascido(a) em ___/___/___, e me
responsabilizo por sua entrada e tempo de permanência durante o evento: MICARETA DO SOL
2019. PIRAPORA, ____/____/____.
Assinatura do(a) Responsável (legível): _____________________________________________
(Deverá ser apresentado documento original acompanhado de cópia para comprovação do
parentesco)
Assinatura do Adolescente (legível): _______________________________________________
OBSERVAÇÕES:
- A responsabilidade primordial pela integridade e saúde dos ﬁlhos menores de idade
é dos pais ou responsáveis legais;
- Os adolescente maiores de 16 (dezesseis) anos poderão frequentar o evento Micareta
do Sol 2019 desacompanhados dos pais ou responsáveis desde que autorizados por
estes e munidos de documento de identidade;
- As crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos só poderão
comparecer ao evento acompanhados dos pais ou responsáveis;

- É expressamente proibido vender e/ou servir bebidas alcoólicas
a menor de 18 (dezoito) anos.

