
COPA DA AMIZADE KID'S

DESDE 1999 FAZENDO AMIGOS

CADASTRO DE ATLETA

Nome da
Equipe

Nome completo
do atleta

Apelido ou nome 
como é conhecido

Data de
Nascimento _____/_____/_______

Identidade (RG) Nº 

Filiação Pai:                                                                 Mãe:

Contatos – Celular Telefone Fixo

* Apresentar cópia da RG - * Não há taxa financeira para o cadastro

-  Requeiro  a  inscrição  do  atleta  acima,  assumindo  inteira  responsabilidade  pela  veracidade  das
informações aqui prestadas.
Apucarana, ______/______/_________

______________________________________ ________________________________________
Nome: Nome:
Responsável pelo Atleta/Menor Responsável pela Equipe
______________________________________________________________________________________
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______________________________________ ________________________________________
Nome: Nome:
Responsável pelo Atleta/Menor Responsável pela Equipe



TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA

Eu, ____________________________________________________________________________,

CPF:  ____________________________________________________,  responsável  pelo  menor:

_____________________________________________________________, AUTORIZO o mesmo

a participar da  COPA DA AMIZADE KID'S  , assumindo toda e qualquer responsabilidade por

acidentes  e  incidentes  que  possam  acontecer  com  ele  antes,  durante  e  após  as  partidas.

DECLARO ainda,  que  o  mesmo  possui  totais  condições  físicas  e  mentais  para  a  prática  da

modalidade  esportiva:  FUTEBOL  SUÍÇO,  isentando  de  qualquer  responsabilidade  os

Organizadores e Coordenadores da Copa, bem como seu técnico. 

Por ser expressão da verdade, firmo e dou fé a presente.

Apucarana, ______ de ______________________ de _________.

______________________________________________________

Assinatura do Responsável pelo Atleta/Menor
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