
2ª VOLTA CICLÍSTICA E 2º PASSEIO ECOLÓGICO KIDS
SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2014

VOLTA CICLÍSTICA 26 KM              PASSEIO KIDS 6 KM
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome _________________________________________________________________________________ Idade: __________
Endereço ________________________________________________  nº _______  Apto. ______ Compl. __________________
Bairro _________________________________ Cidade _____________________________ UF ______ CEP _______________
Data de Nasc. ____________ RG ____________________ Fator RH ______________ Alérgico a ________________________
E-mail ___________________________________________________  Fone _________________________________________ 
Declaro que os dados acima são verdadeiros, que estou em boas condições físicas e participarei da acima descrita, dentro da Pro-
gramação da Semana do Meio Ambiente 2014 da Prefeitura de São José dos Campos, por livre e espontânea vontade,isentando 
de quaisquer responsabilidades seus organizadores. 
Neste ato também dou permissão para o uso de fotos, filmes ou outra gravação em que apareça a minha imagem com a finalidade 
de divulgação deste evento. 
Entendo também que todo material e equipamento de segurança individual necessário pra a participação neste evento são de 
minha inteira responsabilidade.

 AUTORIZAÇÃO PARA MENORES
Eu ______________________________________________________ abaixo assinado, portador do R.G. nº _______________ 
e CPF nº __________________ residente a ________________________________________________________ nº ________
Bairro _________________________________ Cidade ____________________________________ UF ______, autorizo o 
menor ___________________________________________ a participar do evento supra citado, organizado pela Prefeitura de 
São José dos Campos, isentando a organização de qualquer responsabilidade nos termos  citados acima, autorizando também o 
uso de fotos, filmes ou outra gravação em que apareça sua  imagem com a finalidade de divulgação deste evento.

 ____________________________________ ___________________________________
 Assinatura do responsável Assinatura do Ciclista
São José dos Campos, 07 de junho de 2014.
Obs: Concentração e saída da Volta Ciclística às 8 horas do Pavilhão Gaivotas no Parque da Cidade e às 9 horas para o Pas-
seio Kids. Esta ficha poderá ser entregue à organização do evento no dia da atividade, ou antecipadamente pelo e-mail priscila.
vinhas@sjc.sp.gov.br.
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