Autorização para Retirada de Kit por TERCEIRO
Eu,

, portador do documento de

Identidade RG

, emitido em

, e do CPF nº

,

Autorizo o(a) Sr(a)
nº

, pelo órgão

portador(a) do RG
, emitido em

, pelo órgão

, e do

CPF nº
, a retirar o meu kit da prova Travessia Poliana Okimoto, que
será realizada no dia 22 de maio, na Praia Grande, em Ilha Bela.
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) Obrigatório a Cópia do Documento Original com foto do atleta
3) Obrigatório o Comprovante de Inscrição do atleta
4) Obrigatório 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
5) Obrigatório o Termo de Responsabilidade assinado pelo atleta
6) Recomendável a Cópia do Atestado Médico de aptidão física do atleta assinado e com CRM
7) Recomendável a Declaração do Técnico/Professor assinada
•

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 (uma) dose da vacina contra Covid-19 e
uma cópia de um documento com foto do ACOMPANHANTE.

•

atletas menores de 18 (dezoito) 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).

TRAVESSIA POLIANA OKIMOTO Ilha Bela - 22/05/2022.

