
AABB Kids Férias - Inscrição

Declaração do Responsável

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, como responsável legal do aluno acima inscrito no
AABB Kids de Férias promovido pela AABB Porto Alegre RS declaro que: 

1. Autorizo a participação do menor acima citado na atividade AABB Kids Férias nas condições acima
descritas.

2. Tenho  conhecimento  das  atividades  e  funcionamento  do  AABB  Kids  para  o  qual  o  aluno  está
matriculado para o período acima assinalado.

3. O aluno só estará regularmente inscrito a partir de sua ficha de inscrição completamente preenchida, e
com o valor estipulado para a atividade quitado de acordo com o período e horário que irá freqüentar. 

4. Todos os dados preenchidos neste documento são verdadeiros. 

5. A  AABB Porto Alegre, nos mesmos termos dispostos acima, fica expressamente autorizada a utilizar as
marcas, insígnias e emblemas de todas as turmas e equipes vinculados a referida atividade.

6. Fica desde já assegurado que o exercício, pela Coordenação do AABB Kids e pelos terceiros por ela
autorizados, de qualquer dos Direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o esporte, os alunos
e o evento.

7. Ficam reservadas à coordenação do AABB Kids e tão somente a ela, ou a quem ela delegar, os direitos
de fotografar, filmar ou registrar de qualquer outra forma as imagens dos participantes das atividades do
evento em pauta durante todo o seu período, não podendo, assim, fazê-lo, qualquer outra pessoa ou
entidade. 

8. As imagens do aluno poderá ser utilizada pela AABB na divulgação da atividade em seus meios de
comunicação.

9. O aluno acima inscrito está em pleno gozo de saúde e em condições físicas de participar do Evento,
não apresentando cardiopatias genéticas, congênitas ou infecciosas, viroses, ou qualquer outra doença,
patologia ou distúrbio de saúde que implique em qualquer tipo de impedimento ou restrição à prática de
exercícios físicos, atividades físicas e esportivas, tendo realizado, no período de pré-participação nesse
Evento, por minha própria conta e risco, avaliações clínicas que atestam as condições apresentadas.

10. Pedidos de cancelamento e devolução de valores serão analisados pelo Gerente de Esportes.
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