
 

 AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT 

7º CRUZ BIKE - 2019 

  

Eu,__________________________________________________,RG número____________________, 

CPF número_____________________, telefone (   )_________________Inscrito no 7º Cruz Bike 2019, 

autorizo__________________________________________________, RG número_______________, 

CPF número___________________, telefone(    )________________ a fazer a retirada do meu Kit 

atleta para minha participação no 7º Cruz Bike 2019 que acontece no dia 01 de Dezembro de 2019 

em Cruz das Almas – Bahia.  Declaro estar ciente que a partir do momento que o Kit for retirado pelo 

responsável indicado por mim, a organização do evento não terá qualquer responsabilidade sobre o 

destino deste Kit, ficando isenta de qualquer compromisso por conta de sinistro que envolvam o Kit 

após sua retirada.  Declaro também que meu Kit está sendo retirado por um terceiro porque estou 

impedido de comparecer no momento da retirada, mas que farei o uso do Kit no dia do evento. Estou 

ciente de que o Kit é nominal e intransferível, não podendo ser repassado para outro atleta em 

hipótese alguma, sendo este tipo de transferência não autorizada pela organização do evento. Estou 

ciente que em caso de transferência ilegal, a organização estará isenta diante de qualquer sinistro 

que venha acontecer com o atleta irregular, que estará participando do evento sem estar inscrito e 

segurado. Assumo também todas as responsabilidades legais pelo uso indevido de minha inscrição 

por terceiros.  

_______________________,____de_______________de 2019 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura do atleta titular da inscrição 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura do terceiro autorizado a retirar o Kit 

 

Obs.: Este documento deve ser entregue no momento da retirada do Kit atleta. O documento deve 

estar impresso a as assinaturas devem ser preenchidas no documento após ele ser impresso. Não 

aceitamos cópias do documento em que às assinaturas não estejam originais. A PESSOA QUE FOR 

RETIRAR O KIT DEVE TRAZER UM DOCUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO COM FOTO, ALEM DE ENTREGAR 

A CÓPIA DA INDENTIDADE DO TITULAR DA INSCRIÇÃO. 


