
AUTORIZAÇÃO / TERMO DE RESPONSABILIDADE / MENORES 18 ANOS

Actividade: __________________________________________________

Data de realização: ____/____/____

Local: _______________________________________________________

Horário de início e fim: entre as __________ e as __________ horas.

Eu, ____________________________________________________________________, Encarregado de 

Educação de ______________________________________, reconheço que participar em eventos 

desportivos desta natureza pode ser potencialmente perigoso e estou ciente de que poderão 

ocorrer acidentes. Declaro que o meu educando é possuidor da condição física necessária à 

participação e conclusão da presente prova/actividade, em que se inscreveu, nela participando 

de livre vontade, com total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes e 

por tal o autorizo a participar, responsabilizando-me pela sua participação e não imputando 

responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas directa ou indirectamente na 

organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais ou materiais que venha a 

sofrer no decorrer da sua participação. 

Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento e 

a Câmara Municipal de Setúbal utilizem o seu nome e a sua imagem em fotos, vídeos ou outros 

meios de transmissão de imagens.

BI/CC do Encarregado de Educação n.º: ____________________________

BI/CC do Atleta n.º: ____________________________

Data: ____/____/____

Assinatura (EE): _______________________________________________________________________
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2016

Todos os direitos de autor e demais direitos de propriedade intelectual inerentes aos textos e imagens disponibilizados nesta proposta, são propriedade da Comcreation, Lda (Creation), estando expressamente proibido o seu uso, divulgação ou difusão, salvo consentimento prévio prestado por escrito pela Comcreation. 
Consequentemente, em caso algum pode ser entendido ou interpretado que a apresentação desta proposta consubstancia qualquer direito e/ou concessão de licença e/ou autorização a terceiros para usar, divulgar ou difundir qualquer parte integrante da mesma, nomeadamente, sem limitar, imagem, design ou texto.
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