TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA TESTES E AVALIAÇÕES

Pelo presente Termo, Eu__________________________________, portador do RG nº
________________________, inscrito no CPF/MF sob nº _____________________________,
representante legal do menor _________________________________data nasc.____/____/______
portador do RG nº______________________________, neste ato denominado como ATLETA,
declaro que:

1. Por este instrumento, ser o responsável legal do ATLETA, possuindo poderes para
representá-lo neste documento;
2. Este termo se refere à participação do ATLETA na Avaliação Técnica, realizado pelo
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, entidade de prática desportiva. Local KFC Centro de
Treinamento, realizado em 10/11/2021, Rua Masato Misawa, 201, Itaquera. Neste ato
denominado Evento, sendo que desde já autorizo a participação do ATLETA;
3. Estar ciente e aceitar que a realização do teste não gera vínculo de qualquer espécie com as
entidades organizadoras do evento, tendo ciência que o teste a ser aplicado visa apenas à
avaliação técnico-desportiva de futebol;
4. Estar ciente e aceitar que os organizadores são isentos de qualquer responsabilidade em caso
de lesões ou contusões havidas durante a realização dos testes, por serem inerentes à
atividade desportiva. Estando ciente de que eventuais despesas com fornecimento de
primeiros socorros, exames, internações, procedimentos médicos e/ou cirúrgicos que se
fizerem necessários correrão por minha exclusiva responsabilidade;
5. Assumir, outrossim, isoladamente, toda e qualquer consequência advinda de eventos danosos
e/ou sinistros ocorridos durante a realização dos testes, isentando os organizadores de
qualquer ato ou fato decorrente das responsabilidades referidas nesse termo;
6. Tenho conhecimento e aceito que à Organização cabe o direito de adiar, cancelar ou modificar
o evento. Nenhum reembolso será requerido por mim, por meus outorgados legais, herdeiros
ou familiares por cancelamento da prova ou por minha desistência declarada oficialmente;
7. Autorizo, incondicionalmente, que a imagem do ATLETA seja divulgada através de fotos,
filmes e entrevistas em veiculações em rádios, jornais, revistas, televisão, Internet e demais
mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários pertinentes aos organizadores,
sem acarretar ônus a estes, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação;

São Paulo, 10 de Novembro de 2021

_______________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL

Fone para contato:______________________/_______________________
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