AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA
HOSPEDAGEM E PARTICIPAÇÃO DE EVENTO
Autorização para menores de 18 anos em eventos públicos e hospedagem
Baseado na Portaria Nº 018/2004 - 1ª Vara da Infância e da Juventude, Portaria Nº 03/VCIJBH/2014 e Lei
n° 8.069/90.

O genitor(a) (es) ou responsável legal, abaixo qualificado(a)(os), nos termos do art. 82 da Lei n° 8.069/90,
pela presente AUTORIZAÇÃO, autoriza(m) a hospedagem e participação do adolescente abaixo
qualificado, acompanhado de um maior responsável, no evento Brazil Dance Camp, juntando, em anexo,
cópia autenticada dos(s) documento(s) de identidade do(s) subscritor(es) e do adolescente:

Eu, _________________________________________________ (nome completo do
pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade ______________, portador(a) do RG
sob o nº __________________, órgão expedidor __________, e inscrito(a) no CPF nº
____________________,

residente

e

domiciliado

_________________________________________________,
___________________________,

autorizo

o(a)

no
endereço

endereço
eletrônico

adolescente/filho(a)

____________________________________________________, com ______ anos
de idade, nacionalidade ______________, conforme documento de identidade que
porta, de número_______________________, residente e domiciliado no endereço
____________________________________________________, com
Telefone fixo e/ou celular: (___) ____________, de quem sou (___) pai (___) mãe
(___) responsável legal, a participar e hospedar no evento denominado: BDC – Brazil
Dance

Camp,

com

endereço

eletrônico:

contato@brazildancecamp.com

e

www.brazildancecamp.com, de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020 em Minas
Gerais,

devidamente

acompanhado(a)

do(a)

Sr.(a)

_________________________________________, maior de idade, portador (a) do
RG nº

1

___________________________________ (nº do RG com órgão expedidor), e
inscrito (a) no CPF nº____.____.____-____, residente e domiciliado no endereço
____________________________________________________, com Telefone fixo
e/ou celular: (___) ____________, onde permanecerá no endereço Estr. Chicó
Mendes, 490 – Solar do Madeira, Contagem - MG. Por ser verdade, firmo o presente.

Declaro estar ciente de que consumir bebidas alcoólicas por menores de 18 anos é crime, e
que o/a menor meu/minha filho/a não é permitido por lei a comprar e nem ingerir bebidas
alcoólicas. Se mesmo mediante este documento, meu filho ingerir bebidas alcoólicas ou tentar
adquiri-las, e isso recaia na necessidade de responder por tal crime juridicamente, a
responsabilidade é minha, e não da organização do evento.

Local: _____________________ Data ___/___/___ (data da assinatura)

___________________________________________
* Assinatura do pai (ou responsável legal)

____________________________________________
Telefones de Contato com o Pai, Mãe, ou Responsável Legal com DDD

OBSERVAÇÃO

IMPORTANTE:

ESTA

AUTORIZAÇÃO

DEVE

SER

ACOMPANHADA,

OBRIGATORIAMENTE DE:
- UM DOCUMENTO DO MENOR COM FOTO (ORIGINAL E A CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO),
ONDE CONSTE SEU NOME COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO, JUNTO COM ESTA
AUTORIZAÇÃO IGUALMENTE AUTENTICADA EM CATÓRIO.
- CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO DE UM DOCUMENTO COM FOTO DO RESPONSÁVEL QUE
ASSINAR ESTA AUTORIZAÇÃO (PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL LEGAL);
- PARA O CASO DE MENORES VINDOS DE OUTRA COMARCA FORA DE BELO HORIZONTE, ESTE
DOCUMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O MENOR DE 16
ANOS, CONFORME LEI FEDERAL 13.812/2019, ARTIGO 83 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, LEI 8.069/1990 À SER EMITIDA PELA VARA CÍVEL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE.
Sem os documentos acima listados, o menor não poderá entrar no evento.
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