
 
 

Autorização para Retirada de Kit por TERCEIRO 
 

Eu, _________________________________________________, portador do documento de 

Identidade RG ___________________________, emitido em ___________, pelo órgão  

_________, e do CPF nº _________________________, 

Autorizo o(a) Sr(a)________________________________________portador(a) do RG  

nº______________________, emitido em _________, pelo órgão _________, e do  

CPF nº _______________________, a retirar o meu kit da prova Tricolor Run 2021, que será 
realizada no dia 19 de dezembro, no Estádio do Morumbi. 

Para a retirada do kit, estou ciente de que o terceiro deverá apresentar o seu próprio 
documento de identidade original com foto e ENTREGAR os seguintes documentos: 
 

1) Obrigatório o Termo de Autorização de Retirada de Kit por Terceiros, preenchido e 
assinado pelo atleta 

2) Obrigatória a Cópia do Documento de Identidade com foto do atleta  
(ex: RG, CNH, passaporte) 

3) Obrigatória a Cópia do Comprovante da Inscrição do atleta 
(enviado por e-mail no momento compra. Também pode ser acessado na página do 
próprio evento, dentro do site Ticket Agora, onde você fez a sua inscrição) 

4)  Obrigatória a Cópia do Comprovante de Vacinação do atleta relacionado à Covid-19, 
que deve conter pelo menos 1 (uma) dose da vacina contra Covid  
(Passaporte da Vacina, na forma de QR Code, disponível no aplicativo – E-saúde, da 
Secretaria Municipal da Saúde ou do cartão físico de vacinação) 

5) Obrigatório o Termo de Responsabilidade assinado pelo atleta 

• ATLETAS MENORES de 18 anos deverão obrigatoriamente entregar a Autorização do 
responsável para participação do Menor. Caso o atleta tenha mais de 16 (dezesseis) 
anos e seja emancipado, poderá apresentar documentos comprobatórios da referida 
emancipação. 

 
 

LOCAL: _____________________________                                         DATA____/____/____ 
 

 
 

Assinatura do Atleta 
 

 
 

Assinatura do terceiro (feita no ato da retirada do kit) 
A relação completa dos documentos necessários, assim como modelos para download, está disponível na 
página do evento, dentro do site Ticket Agora (mesmo local da compra da inscrição). 


