
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO 
 

Nome do Atleta: ________________________________________________ Data de Nasc.:___/___/_____. 
 
EVENTO: Tryout - Avaliação seletiva de atletas de futebol para os programas de intercâmbio esportivo 
ofertados pela organização. 
ORGANIZAÇÃO: TG Eventos e Gestão Esportiva – LTDA 
 
CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
-Sexo MASCULINO, nascidos entre os anos de 1995 e 2001; 
-Efetuar PAGAMENTO até 5 (CINCO) dias que antecedem o evento; 
-MENORES de 18 anos devem apresentar o FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO disponível no site para impressão, 
devidamente assinado pelo responsável legal; 
-Atletas que já assinaram contrato como jogador profissional, NÃO PODEM receber bolsa de estudo; 
NO DIA DAS AVALIAÇÕES: 
-Apresentar documento de identidade oficial (RG, CNH ou Passaporte); 
-Apresentar ATESTADO MÉDICO específico para atividades físicas na modalidade futebol (a data de emissão do 
atestado não pode ser superior a 6 (SEIS) meses da data do evento); 
-Apresentar-se com calção e meião PRETOS, chuteiras e caneleiras. Goleiros devem apresentar-se com 
material próprio (calça ou bermuda, camisa, luvas, caneleiras, chuteiras e meião); 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
Valor: R$ 195,00 (formas de pagamento disponíveis neste site) 
Inclui: Camisa do Evento / Palestra informativa / Avaliações / Filmagem dos jogos  
Não haverá reembolso do valor pago caso o atleta não compareça no dia do Evento. Também não haverá 
reembolso em caso de alterações na data do Evento quando motivados por força maior. Em ambos os casos o 
atleta ficará com crédito para participação em outro Tryout organizado pela TG Eventos e Gestão Esportiva. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, AUTORIZO o Atleta acima descrito a participar do 
Evento, declarando ter pleno conhecimento das condições de participação deste Termo. Declaro também que 
o Atleta está em plenas condições físicas para participar das avaliações, não apresentando qualquer distúrbio 
de saúde que implique em qualquer tipo de impedimento ou restrição à prática de atividades esportivas na 
modalidade Futebol, assumindo ainda por minha própria conta e risco, a responsabilidade por eventuais 
incidentes inerentes às avaliações na qual será submetido, que possam ocasionar lesões, mal estar, até sua 
defunção. Declaro ainda que ao aceitar as condições do presente Termo, concedo aos organizadores do 
Evento, conjunta ou separadamente, no Brasil e/ou no exterior, o direito de usar o nome, voz, imagem, 
material biográfico, declarações, gravações e entrevistas do Atleta, durante e após o Evento pelo prazo de 10 
(dez) anos. Estou ciente de que essas imagens e sons serão captados para transmissão, exibição e reexibição, 
no todo, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número. 
Declaro por fim que isento os organizadores de qualquer responsabilidade por eventuais perdas de objetos no 
decorrer do Evento e que a participação do Atleta implica na minha aceitação de todos os itens deste Termo, 
não fazendo jus a qualquer remuneração ou compensação financeira pela utilização das imagens e voz acima 
mencionados.  

 
Eu,______________________________________________, inscrito sob o CPF nº___________________, 
na qualidade de Responsável Legal e Financeiro do Atleta acima descrito, autorizo sua participação no Evento 
Tryout, organizado pela TG Eventos e Gestão Esportiva – LTDA. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 


