
Retirada de Kits 

 

Documentação: Se você for retirar o seu PRÓPRIO Kit 

 

Local: Loja Santo Manto no Estádio do Morumbi. 
Acesso pelo Portão 2. Não há estacionamento no local. 

 

Dias e horários: 
Dia 03/06 das 10 às 18h. 
Dia 04/06 das 10 às 18h.   
 

 

 

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 pode ser acessado na página 
do próprio evento, dentro do site Ticket Agora, onde você fez a sua inscrição) 

 
3) Obrigatória a entrega do Termo de Responsabilidade assinado 

 

• 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. 

 
 

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 

 

 

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 

 

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) 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. 

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 

 

 

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. 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. 

 
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. 


