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1) Obrigatória a apresentação de Documento Original com foto 
(ex: RG, CNH, passaporte) 

 

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

 

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

 

4) Recomendável a entrega de Cópia do Atestado Médico de aptidão física 
assinado e com CRM 
(com validade dentro de 6 meses) 

 

5) Recomendável a entrega da Declaração do Técnico/Professor assinada * 
(disponível para download) 

 
6) Obrigatória a entrega do Termo de Responsabilidade assinado * (disponível 

para download). 
 

• atletas INSCRITOS NA PROVA DE 500m E QUE LEVARÃO ACOMPANHANTE: 
deverão obrigatoriamente apresentar o Comprovante de Vacinação 
relacionado à Covid-19 do ACOMPANHANTE, que deve conter pelo menos 1 
dose da vacina contra Covid-19 e entregar a cópia de um documento com foto. 

 

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

 
 

Todos os documentos para download estão disponíveis na página do evento, dentro do site 
Ticket Agora, mesmo site onde você fez a compra da sua inscrição. 

 
A ausência de qualquer um dos documentos obrigatórios acima listados impedirá a retirada 
do kit e, consequentemente, poderá impedir a participação do atleta na competição 

Documentação: Se você for retirar o seu PRÓPRIO Kit 
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O terceiro deverá apresentar um 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* (disponível para download) 

 
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 por ser acessado na página 
do próprio evento, dentro do site Ticket Agora, mesmo site onde você fez a 
compra da 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 * (disponível 
para download) 

6) Recomendável a Cópia do Atestado Médico de aptidão física (do atleta) 
assinado e com CRM 
(com validade dentro de 6 meses) 

7) Recomendável a Declaração do Técnico/Professor assinada *(modelo para 
download). Caso seja o Técnico/Professor quem irá retirar o kit de seus atletas e ele 
seja responsável por mais de um participante, poderá ser entregue 1 única declaração 
assinada por ele, desde que contenha o nome de todos. 

• atletas INSCRITOS NA PROVA DE 500m E QUE LEVARÃO ACOMPANHANTE: 
deverão obrigatoriamente entregar a cópia do Comprovante de Vacinação 
relacionado à Covid-19 do ACOMPANHANTE, que deve conter pelo menos 1 
dose da vacina contra Covid-19 e a cópia de um documento com foto DO 
ACOMPANHANTE 

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

* Todos os documentos para download estão disponíveis na página do evento, dentro do site 
Ticket Agora, mesmo site onde você fez a compra da sua inscrição. 
A ausência de qualquer um dos documentos obrigatórios acima listados impedirá a retirada do kit e, 
consequentemente, poderá impedir a participação do atleta na competição. 

Documentação: Retirada de Kit por TERCEIRO 



TRAVESSIA POLIANA OKIMOTO ILHA BELA - 22/05/2022  

 
 

 

A Assessoria deverá apresentar o Comprovante de Inscrição do atleta, onde consta o 
responsável pelo pedido (no caso, o nome de quem fez a inscrição pela assessoria) e 
uma cópia do documento de identidade com foto desta pessoa. 

 
Deverá ENTREGAR os seguintes documentos: 

1. Obrigatória a Cópia do Comprovante da Inscrição do atleta 
 

2. 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-19 

3. Obrigatório o Termo de Responsabilidade assinado pelo atleta 
 

4. Recomendável a Declaração do Técnico/Professor* assinada 
 

5. Recomendável a Cópia do Atestado Médico de aptidão física (do atleta) 
assinado e com CRM (com validade dentro de 6 meses) 

 
• atletas INSCRITOS NA PROVA DE 500m E QUE LEVARÃO ACOMPANHANTE: 

deverão obrigatoriamente entregar a cópia do Comprovante de Vacinação 
relacionado à Covid-19 do ACOMPANHANTE, que deve conter pelo menos 1 
dose da vacina contra Covid-19 e a cópia de um documento com foto DO 
ACOMPANHANTE 

 
• atletas MENORES de 18 anos deverão obrigatoriamente entregar a Autorização 

do responsável para participação do Menor * (disponível para download). Caso 
o atleta tenha mais de 16 (dezesseis) anos e seja emancipado, poderá apresentar 
documentos comprobatórios da referida emancipação. 

 
* Todos os documentos para download estão disponíveis na página do evento, dentro do site 
Ticket Agora, mesmo site onde você fez a compra da sua inscrição. 

 
A ausência de qualquer um dos documentos obrigatórios acima listados impedirá a retirada 
do kit e, consequentemente, poderá impedir a participação do atleta na competição. 

Documentação: Retirada de Kit pela Assessoria 


