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Eventos da Juventude Adventista 
Declaração de autorização – Representantes Legais | Encarregados de Educação 

 Ao realizar esta inscrição, os Representantes Legais/ Encarregados de Educação do(s) participante(s) 
menor(es) de idade abaixo indicado(s), declaram que autorizam a participação do(s) mesmo(s) no evento 
___________________________________________________________, que compreende o período 
____/____ a ____/____ de _______, organizado pela Associação da Juventude Adventista Portuguesa. De 
igual forma autorizam o tratamento dos dados pessoais, inclusive o cartão de cidadão dos participantes, 
exclusivamente para os fins desta inscrição.  Concordam, que as imagens onde os participantes possam estar 
representados, sejam usadas pela organização do evento, pela Associação da Juventude Adventista e pelo 
Departamento de Jovens da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia de forma responsável, 
salvaguardando que a eventual utilização e/ou divulgação destas imagens e vídeos será realizada dentro da 
visão e valores da Juventude Adventista Portuguesa.  
*Pedidos pessoais de salvaguarda na representação de imagens, serão considerados pela organização do 
evento. 
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Nome completo do participante (Formulário editável) Assinatura do Representante 

Legal/ Encarregado de Educação 

 
   

 
    

  
  

  
   

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

**Imprimir (reproduzir) tantas quantas forem necessárias, integrando sempre o texto associado à declaração! 
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