
 
 

       
  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DE TUTELADO EM EVENTO ESPORTIVO 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

portador do RG de número _______________________ e CPF __________________________, 

legalmente responsável por ______________________________________________________, 

portador(a) do RG número ____________________ e CPF __________________________, 

autorizo que este meu(minha) tutelado(a) participe do evento Corrida Cooperativa em Dupla 

Sicoob Cocred - 4ª Edição Sertãozinho que realizar-se-á na data de 15 de outubro de 2022, às 19h, 

com largada agendada para o endereço Vicinal Octávio Verri (rotatória do Sino), Sertãozinho 

(SP). 

Por meio deste documento atesto ainda a plena saúde física e mental deste(a) meu(minha) 

tutelado(a), isentando a organização, patrocinadores, apoiadores e demais órgãos públicos ou 

privados envolvidos na organização do evento, em seu nome e de seus sucessores, de quaisquer 

responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente ocorram durante a prova, bem 

como me declaro conhecedor(a) dos itens do regulamento da Corrida Cooperativa em Dupla 

Sicoob Cocred - 4ª Edição Sertãozinho, disponível no endereço eletrônico: 

https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-cooperativa-em-dupla-sicoob-cocred-4-edicao-

sertaozinho-33948.  

Autorizo também a concessão gratuita à organização e aos patrocinadores da Corrida 

Cooperativa em Dupla Sicoob Cocred - 4ª Edição Sertãozinho a utilizarem a imagem, voz e nome 

de meu tutelado, com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo 

promover a divulgação dos resultados do evento, eventos correlatos, reforço de mídia 

publicitária, sem limites de repetição e de tempo, podendo referida autorização ser revogada a 

qualquer momento por meio dos canais de atendimento da Sicoob Cocred. 

Por fim, autorizo que os meus dados e os dados de meu tutelado sejam retidos pela Sicoob 

Cocred e compartilhados por essa cooperativa entre seus parceiros e patrocinadores com o 

objetivo de efetuar a plena organização legal da Corrida Cooperativa em Dupla Sicoob Cocred - 4ª 

Edição Sertãozinho. 

Atestando total ciência de todas as condições citadas neste documento, aqui assino: 

 

____________________________________________________________________ 
(NOME) 

_________________________________________________ 
(CIDADE) 

__________________________ 
(DATA) 
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