MTG/SC - MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO I
(EDITAL 003/2008)
0 1 . O Concurso reger-se-á de acordo com as normas vigentes do
Regulamento Estadual de Peões e Prendas.
02. As inscrições poderão ser encaminhadas no seguinte endereço
eletrônico:
iuliasurdi(a)mtgsc.com.br até a data limite (27/03/2018), cujos documentos
originais deverão ser entregues até o dia 10 de abri! de 2018 na Secretaria
do MTG/SC.
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03. A ficha de inscrição deverá ser preenchida, conforme modelo e m f
anexo, acompanhada dos seguintes documentos:
a) Cópia da Certidão de Nascimento ou Identidade;
b) Cópia da Ata do resultado na Fase Regional;
,^ \
c) Termo de Compromisso do Patrão da entidade e do Coordenador da
Região Tradicionalista, (artigo 7° Regulamento de Peões e Prendas),
(anexo)
d) Termo de Responsabilidade; (anexo)
e) Autorização assinada pelos pais ou responsável (menor), (anexo)

04. As provas Campeiras de livre escolha deverão constar da ficha de
inscrição.
05. Os concorrentes deverão obrigatoriamente
Tradicionalista para a realização das provas.

apresentar

Identidade

Fone: (49) 3 2 2 5 - 3 6 7 1 (49) 3 2 2 5 - 1 3 2 3
Av. Luiz de Camões, 2330 - Parque de Exposições Conta Dinheiro
CEP.: 88520-000 - Caixa Postal 224 - Lages - SC
mtgsc@mtgsc.com.br

www.mtgsc.com.br

(MODELO)
21º CONCURSO ESTADUAL DE PRENDAS E 16º PEÕES BARRIGA VERDE
FICHA DE INSCRIÇÃO
CATEGORIA:
NOME DO CANDIDATO (A):
IDENTIDADE TRADICIONALISTA DO MTG/SC:
NOME DOS PAIS:
DATA DE NASCIMENTO:
RG
ENDEREÇO:
EMAIL:
TELEFONE PARA CONTATO:
ESCOLARIDADE:
CIDADE:
REPRESENTANTE DO CTG:
MUNICÍPIO:
LOCAL E DATA:
PROVAS CAMPEIRAS: (PEÕES)
_________________________
Assinatura Candidato

_____________________________
Assinatura Patrão do CTG

AUTORIZAÇÃO (MENOR)
Pela presente, confirmo minha autorização para que meu filho (a) acima qualificado
participe do concurso levado a efeito pelo MTG/SC, bem assim comprometo-me
acompanhá-lo quando se fizer necessário ao cargo inerente.
_____________________________________
Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável

TERMO DE COMPROMISSO

A Entidade ...............................................
filiada no MTG/SC, juntamente com sua Patronagem vem, por meio deste
assumir o compromisso de assessorar e apoiar no que for necessário, o
concorrente .............................................................................................
cargo.......................... da.....RT do MTG/SC, no 21º Concurso Estadual de
Prendas MTG/SC e 16º Concurso Estadual de Peões Barriga Verde do
MTG/SC e sendo eleito durante todo o mandato.

Lages, SC, ........./............../ 2018

____________________________
Patrão da Entidade

Termo de Responsabilidade
Eu_____________________________________________________________
_______declaro para os devidos fins e em consideração à minha admissão
como participante no Concurso de Peões e prendas do MTG/SC, em qualquer
modalidade, prova, e atividade eu, reconheço, entendo e concordo que:

1. Minha inscrição para a participação no Concurso dá-se por minha livre e
espontânea vontade na data em questão, na qualidade de participante;
2. Os riscos de acidentes nas provas envolvidas nestas atividades são
significativos e, apesar de regras específicas, equipamentos e disciplina
poderem reduzir os perigos inerentes;
3. Reconheço e assumo livremente todos os riscos, conhecidos ou não, e
assumo total responsabilidade pela minha participação;
4. Como participante da atividade, comprometo-me a respeitar a legislação
vigente, seja ela municipal, estadual ou federal, bem como as regras da
organização do evento, assumindo toda e qualquer conseqüência de meus
atos no período de duração das provas
7. Por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes
próximos, isento e desobrigo a organização do Concurso, seus representantes
sob qualquer vínculo, autoridades, agentes ou empregados, outros
participantes, entidades patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes,
voluntários, e, se aplicável, proprietários de locais usados para realizar o
evento, de qualquer responsabilidade legal, com respeito a qualquer e todo
dano, invalidez, morte, perda ou dano a pessoa ou propriedade;
8. Uso da imagem: Os integrantes inscritos, seus amigos, assistentes e
familiares aceitam incondicionalmente serem divulgados através de fotos,
filmes e entrevistas em veiculações em rádios, jornais, revistas, televisão e
demais mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários pertinentes
à atividade, sem acarretar ônus ao organizador, patrocinadores ou aos próprios
meios de veiculação. Ficam os integrantes inscritos incumbidos de instruírem
esta disposição aos seus, eximindo o Comissão organizadora de custos para
tal fim e de responsabilidade futura pelo descumprimento desta disposição.
9. O MTG-SC, não se responsabiliza por acidentes ou eventuais lesões
decorrentes de exercícios físicos realizados, bem como qualquer outro acidente
por ocasião da realização do concurso.

Após ter lido este termo de responsabilidade e acordo de implicação de riscos
e tendo compreendido seus termos, entendo que estou desistindo de direitos
substanciais através da minha assinatura, a qual faço livre e voluntariamente,
sem qualquer coação, na presença de duas testemunhas instrumentárias.

Local (sc), data........./.............../ 2018

___________________
Assinatura Concorrente

