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TERMO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO - ALUNO 

O(a) aluno(a) ___________________________________________________________________________,

nascido(a) na cidade de ____________________________, Estado ______, em _____ / _____ / _____,

regularmente matriculado(a) na Escola ____________________________________________________,

cursando a ____ª série, desejando participar do Torneio Intercolegial de Games de Maricá como 
representante de sua Escola supramencionada, traz, pelo presente instrumento, a autorização de 
seus responsáveis ___________________________________________________________________ e  
_____________________________________________, abaixo qualificados,  moradores de Maricá, 
RJ no endereço _____________________________________, nº ________, complemento_______, no 
bairro _______________________, que declaram aderir expressamente, estar ciente e de pleno 
acordo com o Regulamento do Torneio Intercolegial de Games de Maricá, cuja síntese se lê 
abaixo e a íntegra se encontra disponível em www.forgames.biz, e que será realizado nesse ano 
letivo de 2019 pela For Games sob patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá - 
CODEMAR, e interveniência da Secretaria Municipal de Educação.

Através dessa autorização, seus responsáveis permitem que ele(a) participe de palestras, 
oficinas, encontros e partidas de videogames, tanto em escolas quanto espaços públicos da 
cidade de Maricá (praças, centros culturais, auditórios e assemelhados), sempre em companhia 
de um professor ou representante da Escola e / ou da Secretaria Municipal de Educação, até a 
conclusão total do Torneio, com a realização da última disputa programada para o mês de 
dezembro do de 2019.

Assumem, aluno e seus responsáveis, o compromisso de comparecer aos eventos conforme 
calendário estabelecido pela Organização do Torneio e distribuído previamente aos interessados 
e publicados no site www.forgames.biz, sob risco de desclassificação e eliminação sumária.

Autorizam, ainda, a divulgação de sua participação através dos meios de comunicação existentes 
e das redes sociais, sempre no contexto de valorização do Torneio e suas premissas, sem 
qualquer custo ou constituição de direitos para ambas as partes, vendando-se, entretanto, a 
utilização dessas informações com fins e propósitos diversos, ou meramente comerciais.

Por fim, permitem a divulgação desse instrumento, do nome e dos dados básicos do aluno 
(nome, idade, sexo e série), através do site do Torneio e das redes sociais, para que toda a 
população veja com absoluta transparência, os procedimentos e atos constitutivos do Torneio.


Maricá, ____ de _______________ de 2019


_____________________________________________

assinatura do aluno 

___________________________________________  e _________________________________________ 
assinatura do 1º responsável	 	 	 	 assinatura do 2º responsável 

Responsáveis: 

Nome Parentesco Documento (tipo e número)


