TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA MENORES DE 18 ANOS
NOSSO RÉVEILLON
PAI, MÃE, RESPONSÁVEL LEGAL OU TUTOR
Nome:
Endereço:
RG:
CPF:
MENOR AUTORIZADO
Nome:
Endereço:
RG:
CPF:
RESPONSÁVEL E AUTORIZADO PELO PAI, MÃE, RESPONSÁVEL LEGAL OU TUTOR
Nome:
Endereço:
RG:
CPF:
DECLARO, para os devidos efeitos legais, que AUTORIZO a entrada e permanência do menor, acima identificado, no
evento denominado “NOSSO RÉVEILLON", a se realizar em 31/12/2021 nas dependências da Lagoa Termas Clube, em
Caldas Novas/GO.
DECLARO, para todos os fins de Direito, que assumo, pela assinatura do presente termo, a integral responsabilidade pela
presença do menor no referido evento, e por todos os riscos inerentes à participação deste.
DECLARO, ainda, estar ciente do dever de acompanhar, ao longo de toda a realização e permanência no evento, o menor
acima qualificado, me comprometendo a ingressar e permanecer com ele durante toda a realização do evento, nos termos
do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e conforme Portaria n. 04/2018, expedida pelo
Juizado da Infância e Juventude de Caldas Novas/GO.
DECLARO que estou ciente de que, no evento Nosso Réveillon, apenas os maiores de 16 (dezesseis) anos poderão
frequentar o espaço “Pista Premium” (open bar), devidamente acompanhados de seus pais ou responsáveis, e que os
menores de 16 (dezesseis) anos apenas poderão frequentar as áreas reservadas à convidados e hóspedes (onde estarão
localizadas as mesas) do Lagoa Quente Hotel ou outro do Grupo, sendo expressamente vedado o trânsito de infantes no
espaço do evento sem o devido acompanhamento de seus responsáveis.
DECLARO, estar ciente de que é EXPRESSAMENTE PROIBIDO o consumo de quaisquer tipos de bebidas alcoólicas por
menores de 18 (dezoito) anos dentro do evento, e me comprometo a estar em sua companhia durante todo evento para
que este não venha a aceitar de outros participantes da festa.
DECLARO, estar ciente de que as assinaturas deverão ser chanceladas por reconhecimento de firma em cartório, e deverá
ser apresentado documento original com foto e cópia, de todos os envolvidos.
Por fim, DECLARO estar ciente de todo teor do termo de responsabilidade e de todos os dados pessoais que foram ou
serão fornecidos.
Caldas Novas/GO, ___ de dezembro de 2021.

_______________________________________
PAI, MÃE, RESPONSÁVEL LEGAL OU TUTOR

_______________________________________
RESPONSÁVEL

