CADASTRO DO VOLUNTÁRIO
Nome:
Data de escolha:
Com o preenchimento deste formulário você está se inscrevendo para participar do revezamento de voluntários
para pedalar nas bicicletas que gerarão energia para a realização do evento Cine Pedal Brasil em sua cidade. Esta
inscrição não gera vinculo do projeto e/ou da empresa produtora com você e, nem obrigação e tempo mínimo de
pedalada. O tempo só ficará restringido, caso haja um grande contingente de voluntários, no qual as sessões de
pedaladas não poderão ultrapassar 10 (dez) minutos.
OBSERVAÇÃO:

IMPRIMIR ESSE DOCUMENTO E LEVAR ASSINADO NO DIA DO EVENTO

Venho por meio deste formulário, declarar para os devidos fins que não possuo impedimento de qualquer natureza
para prática de atividade física ou esportiva, responsabilizando-me integralmente por este voluntário ato, eximindo
o evento de quaisquer responsabilidades.
É de minha ciência que o evento reserva-se ao direito de fotografar ou filmar, no que desde já autorizo e cedo
graciosamente o uso de imagens ou gravações por tempo indeterminado para uso de divulgação de novos eventos
similares.
Por fim, atesto que este é um ato de minha exclusiva manifestação de vontade, sem qualquer proveito econômico
por meio de cachê ou remuneração.
Toda e qualquer participação de voluntários se dará apenas via inscrição no site, não havendo disponibilidade
para inscrições no dia do evento, salvo a cidade que não atingir o numero mínimo de voluntários e quando for o
caso, a informação estará disponível no site do evento na véspera de realização em cada cidade.
Haverá um limite de inscritos por cidade, de 200 (duzentas) pessoas por dia de evento, distribuídos entre 15:30h
e 22:00h.
A inscrição só é valida para a Cidade escolhida no ato da inscrição online.
A inscrição só será validada quando o voluntário apresentar este cadastro devidamente preenchido, impresso e
assinado no dia do evento no Estande de inscrição. A apresentação de um documento com foto é fundamental
para confirmar a assinatura e os dados preenchidos.
No ato da entrega no dia do evento, o participante receberá uma senha no estande de inscrição (mediante a
apresentação deste cadastro) que lhe dará acesso às bicicletas para pedalar.
Importante: O voluntário que deseje inscrever acompanhante menor de idade, declara sob as penas da lei, ser seu
representante legal, sendo por este o seu responsável para todos os fins e devendo levar a ficha-cadastro impressa e
preenchida referente também ao menor, assinando ao final e informando seu CPF e levando cópia da certidão de
nascimento do menor.
Por ser verdade, firmo.

____________________
Assinatura do Voluntário

