TERMO DE RESPONSABILIDADE / GUARDA PROVISÓRIA
Eu, ______________________________________________, (Nome do Responsável pelo Menor), Brasileiro (a)
Estado Civil), _______________, (Profissão)________________RG n°___________________inscrito no CPF/MF sob
nº_____________, responsável legal por __________________________________ (Colocar Nome do Menor), atesto
que

pelo

presente

instrumento,

o

Esporte

Clube

Bahia,

poderá

manter

a

guarda

provisória

do

meu_______________(filho/atleta)____________________________________________________brasileiro, menor,
RG:_________________________ com ______anos de idade, durante o período de Uma (01) Semana, para
desenvolver suas atividades de atleta de futebol amador no referido clube, em atendimento ao que determina o artigo
33° do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo inclusive passar a morar no alojamento a ser fornecido pelo
Clube contratante, em dependências internas ou externas, a seu critério. Comprometo-me ainda, se for necessário a
referendar a presente autorização em juízo.
Pelo presente instrumento, como responsável pelo menor, declaro que o mesmo se submeteu a exame médico e
encontra-se gozando de boa saúde física e mental, estando apto a praticar atividades físicas, pelo que assumo inteira
responsabilidade por eventual lesão que o menor vier a sofrer, desde já eximindo o ESPORTE CLUBE BAHIA de
qualquer responsabilidade.
Ainda, neste ato, confirmo a veracidade do atestado de saúde do menor, o qual atesta que o mesmo goza de perfeitas
condições de saúde e está plenamente apto a praticar atividades físicas, estando ciente que das atividades seletivas a
serem desenvolvidas no ESPORTE CLUBE BAHIA, eventualmente, face a natureza do esporte, poderão resultar lesões
e/ou ferimentos ao menor acima referido, uma vez que serão realizadas atividades em grupo e com contato físico.
Declaro ainda que me responsabilizo, pela autenticidade dos documentos ora apresentados, civil e criminalmente na
eventualidade do mesmo conter qualquer vício. Declaro por fim, que estou ciente e concordo que, o ESPORTE CLUBE
BAHIA, ao permitir a participação na Avaliação Técnica, não assumiu qualquer compromisso de aprovação e/ou
contratação do atleta com o clube.
Durante sua estadia nas dependências do ESPORTE CLUBE BAHIA, o menor se compromete em respeitar e acatar
todas as regras de convívio do alojamento e do clube, sobre pena de exclusão sumária, sem direito a qualquer
reclamação ou reivindicação posterior.
E por estar de acordo com todos os itens acima estabelecidos, expressamente autorizo a participação do menor no
processo de seleção do ESPORTE CLUBE BAHIA assumindo toda e qualquer responsabilidade por eventuais
acidentes, lesões física, fraturas e demais danos que possam resultar ao mesmo, independente da extensão dos
mesmos, durante as Avaliações Técnicas.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente autorização em duas vias do mesmo teor e para o mesmo fim.

Salvador, _____ de ________________de 2018
____________________________________________
Responsável Legal

