Ficha de Inscrição
21ª RÚSTICA CORRENDO DAS DROGAS
NÚMERO DE PEITO

Dados do(a) participante
Nome
Completo:
Carteira de
Identidade:

CPF:
Data de
Nascimento:
Endereço
Residência:

Idade:

Sexo:
Nº:

Bairro:
CEP:

UF:

Cidade:
E-mail:
Faixa
Etária

Telefone de
Emergência:

Telefone:
Equipe que
representa:

Tamanho
da Camisa

PROVA A PARTICIPAR
Corrida 6,6k

Corrida
Infantil:

Caminhada 4k

Dados do Pai/Mãe ou do Responsável Legal (Somente para participante menor de 18 anos)
Nome
Completo:
Carteira de
Identidade:

CPF:

Termo de Responsabilidade
O(a) participante declara que disputa a 21ª edição da Rústica correndo das drogas por livre e espontânea
vontade, isentando os organizadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos
materiais corporais que venha a sofrer durante a realização do evento, declara ainda gozar de boa saúde e ter
treinado apropriadamente para a disputa da prova. A organização do evento em qualquer emergência tem a
minha prévia autorização de contratar o médico disponível mais próximo e/ou utilizar a ambulância do pronto
socorro para transportar-me ao mais próximo hospital. As despesas médico/hospitalar decorrentes correrão
única e exclusivamente por minha conta. Autorizo(a) o uso de imagem em fotos, vídeos, jornais, internet e tv, ou
qualquer outro meio de comunicação, assim como de meus familiares para uso informativo promocionais ou
publicitários relativos ao evento. Declaro(a) ainda conhecer e aceito(a) todos os termos do regulamento da prova.

Santos Dumont

de 2017

de

Participante

Pai, mãe ou Responsável Legal, se menor

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

21º Rústica Correndo das Drogas
Data do Evento: 21 de maio 2017 em Santos Dumont, MG
Local: Praça Cesário Alvim - Centro
Inscrição Data: _____/_____/_____
Nome do Atleta:__________________________________

RG:__________________________

Prova a participar
Corrida - 6,6k:
Tamanho
da camisa:

Caminhada - 4,4k:
Valor pago
inscrição:

Corrida
Infantil:

Obs.: É obrigatório apresentação do comprovante de inscrição e documento de identidade (RG ou CNH) para retirada do kit.

Ficha de Inscrição
21ª RÚSTICA CORRENDO DAS DROGAS
NÚMERO DE PEITO

Dados do(a) participante
Nome
Completo:
Carteira de
Identidade:

CPF:
Data de
Nascimento:
Endereço
Residência:

Idade:

Sexo:
Nº:

Bairro:
CEP:

UF:

Cidade:
E-mail:
Faixa
Etária

Telefone de
Emergência:

Telefone:
Equipe que
representa:

Tamanho
da Camisa

PROVA A PARTICIPAR
Corrida 6,6k

Corrida
Infantil:

Caminhada 4k

Dados do Pai/Mãe ou do Responsável Legal (Somente para participante menor de 18 anos)
Nome
Completo:
Carteira de
Identidade:

CPF:

Termo de Responsabilidade
O(a) participante declara que disputa a 21ª edição da Rústica correndo das drogas por livre e espontânea
vontade, isentando os organizadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos
materiais corporais que venha a sofrer durante a realização do evento, declara ainda gozar de boa saúde e ter
treinado apropriadamente para a disputa da prova. A organização do evento em qualquer emergência tem a
minha prévia autorização de contratar o médico disponível mais próximo e/ou utilizar a ambulância do pronto
socorro para transportar-me ao mais próximo hospital. As despesas médico/hospitalar decorrentes correrão
única e exclusivamente por minha conta. Autorizo(a) o uso de imagem em fotos, vídeos, jornais, internet e tv, ou
qualquer outro meio de comunicação, assim como de meus familiares para uso informativo promocionais ou
publicitários relativos ao evento. Declaro(a) ainda conhecer e aceito(a) todos os termos do regulamento da prova.

Juiz de Fora

de 2017

de

Participante

Pai, mãe ou Responsável Legal, se menor

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

21º Rústica Correndo das Drogas
Data do Evento: 21 de maio 2017 em Santos Dumont, MG
Local: Praça Cesário Alvim - Centro
Inscrição Data: _____/_____/_____
Nome do Atleta:__________________________________

RG:__________________________

Prova a participar
Corrida - 6,6k:
Tamanho
da camisa:

Caminhada - 4,4k:
Valor pago
inscrição:

Corrida
Infantil:

Obs.: É obrigatório apresentação do comprovante de inscrição e documento de identidade (RG ou CNH) para retirada do kit.

