DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Eu, ________________________________________________, portador do
RG nº. ______________________________, responsável pela equipe
__________________________________________,
da
cidade
de
____________________________, estado _______, declaro que estou ciente
do Regulamento da competição e que todos os atletas inscritos da minha
equipe que irão participar da 9ª Copa Mercosul Ecoturística de Rancharia –
2018, realizada na cidade de Rancharia - SP, de 12 a 19 Janeiro de 2018,
possuem os seguintes documentos:
 Permissão e/ou autorização dos pais ou tutores legais;
 Atestado médico de saúde para a prática de atividade esportiva;
DA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
ART. 09º. Os Dirigente e Atletas inscritos deverão ser indicados na relação
impressa de atletas, o nome completo, a data de nascimento e o número do
documento a ser utilizado para identificá-los durante a competição. O
documento apresentado à comissão organizadora deverá gozar de fé pública
em todo território nacional, possuir fotografia capaz de retratar as atuais
condições físicas do seu portador, devendo ser apresentado na sua forma
original.
Parágrafo Primeiro - O atleta que optar por utilizar os documentos a seguir
relacionados, poderá apresentar-se diretamente à equipe de arbitragem:
1. Cédula de Identidade (RG) expedida pelas Secretarias de Segurança
Pública através dos Institutos de Identificação de qualquer um dos
Estados-membros da República Federativa do Brasil;
2. Cédula de Identidade do País de Origem;
3. Carteira de Identidade Militar;
4. Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal;
5. Passaporte Brasileiro;
6. Passaporte estrangeiro;
7. Carteira Nacional de Habilitação;
8. Carteira do Conselho Regional de Educação Física;
Caso a equipe esteja participando de forma irregular na competição a
mesma será decretada perdedora por W.O. caso vença ou empate a
partida e em caso perca será mantido o resultado.
Assim sou responsável pela posse destes documentos, isentando a
organização e os municípios sedes de qualquer responsabilidade destes
documentos aqui citados.
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
___________________, ______ de _______________ de 201_.

_____________________________________________________
Assinatura do Responsável

