TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA MENORES DE 18 ANOS

Eu __________________________________________________________ portador (a) do
(nome do pai, mãe, tutor ou guardião)

RG n. _____________________________________ órgão expedidor _______________, inscrito (a)
(número do RG)

no CPF n._____________________________ , ______________________, _____________________
(número do CPF)

(nacionalidade)

(estado civil)

_________________________________________ residente na ______________________________
(endereço completo)

(proﬁssão)

___________________________________________, n. _________, complemento _______________,
(endereço completo)

na cidade de _____________________________________________________, Estado de ________ ,
(cidade)

(estado)

DECLARO para os devidos ﬁns de direito, na qualidade de ______________________ que o (a) menor
(pai , mãe, tutor ou guardião)

__________________________________________________________________________________,
(nome completo do menor / adolescente)

nascido em ______/______/________, portador (a) do RG n. _________________________________
(data do nascimento do menor)

(número do RG)

órgão expedidor _________________, irá participar e frequentar o evento denominado RIBEIRÃO
COUNTRY FEST, em minha companhia e que ﬁcarei junto com ele (a), acompanhando-o (a)
durante todo o período em que ele permanecer dentro do evento, a ser realizado no dia 16/12/2017
(dezesseis de dezembro de dois mil e dezesete), no Parque de Exposição de Ribeirão Preto,
assumindo assim toda a responsabilidade pela sua presença no local e pelos riscos inerentes à sua
participação e comportamento, inclusive decorrentes de eventuais ações judiciais ou cobranças
administrativas promovidas pelo Ministério Publico do Estado de São Paulo ou qualquer outro órgão da
administração pública que sejam promovidas em desfavor da empresa promotora do evento, dos seus
sócios, e igualmente da responsável pelo recinto onde ocorrerá o evento (Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto), estando ciente de que em hipótese alguma será permitido o ingresso e permanência do
menor de 18 (dezoito anos) desacompanhado dos pais ou do responsável acima identiﬁcado, no local de
realização do referido evento, vale ainda ressaltar que o responsável não poderá deixar o evento sem
estar acompanhado do menor.

EU DECLARO TER CIÊNCIA DE QUE É PROIBIDO O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR MENORES DE 18 ANOS
E QUE O MENOR ACIMA, SOB MINHA RESPONSABILIDADE, FOI ORIENTADO POR MIM À NÃO FAZER USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS,
PORTANTO ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CIVÍL E CRIMINAL CASO ISSO VENHA A ACONTECER.

É proibida a venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebidas alcoólicas, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade
Lei estadual n. 14.592 de 19 de outubro de 2011, artigo 243 da Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990.

_____________________________, ________ de dezembro de 2017 .


__________________________________________ (RECONHECER FIRMA)
ASSINATURA DO PAI, MÃE, TUTOR OU GUARDIÃO

OBS: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL
RG OU CARTEIRA DE MOTORISTA DO PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL, E TAMBÉM A IDENTIDADE DO MENOR COM FOTO ATUALIZADA

