TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE DEZOITO ANOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR DE DEZOITO ANOS

(Valido somente com assinatura reconhecida em cartório)

(Valido somente com assinatura reconhecida em cartório)

Em atenção ao artigo 2º, incisos II e III e § 4º da Lei Estadual nº

Em atenção ao artigo 2º, incisos II e III e § 4º da Lei Estadual nº

14.592/11, a pedido de EIGHT BY EIGHT PRODUCTIONS PRODUCAO DE

14.592/11, a pedido de EIGHT BY EIGHT PRODUCTIONS PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME., por este termo presto o compromisso de fidelidade à proibição

EVENTOS LTDA - ME., por este termo presto o compromisso de fidelidade à proibição

de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de bebida alcoólica, na condição

de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de bebida alcoólica, na condição

de

de

responsável

pelo

menor

de

dezoito

anos

responsável

pelo

menor

de

dezoito

anos

.......................................................................................................................,

........................................................................................................................,

o qual será por mim, abaixo assinado e identificado, orientado e assistido durante o

o qual será por mim, abaixo assinado e identificado, orientado e assistido durante o

show intitulado ...................................................................................., a ser

show intitulado ...................................................................................., a ser

realizado no Vanilla Music Hall, situado na Rua Matheus Leme 3690 – São Francisco –

realizado no Vanilla Music Hall, situado na Rua Matheus Leme 3690 – São Francisco –

Curitiba – PR, no dia ..........................., a partir das ........... horas.

Curitiba – PR, no dia ..........................., a partir das ........... horas.

Declaro estar ciente de que o menor sob minha responsabilidade não
Declaro estar ciente de que o menor sob minha responsabilidade não

poderá permanecer neste evento quando da minha ausência ou saída.

poderá permanecer neste evento quando da minha ausência ou saída.
Declaro, ainda, estar ciente de que a minha responsabilidade ora
Declaro, ainda, estar ciente de que a minha responsabilidade ora

prestada é extensiva às sanções administrativas, civis e penais em caso de infrações
e/ou irregularidades a que der culpa por negligência, imprudência ou imperícia.

prestada é extensiva às sanções administrativas, civis e penais em caso de infrações
e/ou irregularidades a que der culpa por negligência, imprudência ou imperícia.

T. em que,
T. em que,

Presto Responsabilidade.

Presto Responsabilidade.
Curitiba, ........ de ...................................... de .............
Curitiba, ........ de ...................................... de .............

________________________________________
NOME:
RG:

CPF:

________________________________________
NOME:

ENDEREÇO:

RG:

TEL. CONTATO:

ENDEREÇO:
TEL. CONTATO:

CPF:

