TERMO DE RESPONSABILIDADE
Data: ___/___/______
Eu, _______________________________________________, portador do Bilhete de Identidade/Cartão do
Cidadão/Passaporte Nº _________________, nascido em ___/___/_____, venho manifestar a intenção de
participar no evento CSM Lan Party Solidária.
Autorizo a divulgação de fotos (digitais ou impressas) e vídeos, em websites ou outros meios digitais de
divulgação, por parte da organização da CSM Lan Party Solidária e dos patrocinadores da mesma.
Assumo que, me responsabilizo por quaisquer acidentes que possam ocorrer com pessoas, objetos e
equipamentos durante o evento e em que esteja pessoalmente envolvido, que fui informado que o Colégio de
São Miguel e a organização da CSM Lan Party Solidária não se responsabilizam por quaisquer acidentes que
ocorram durante o evento, que li e que cumprirei todas as regras oficiais da CSM Lan Party Solidária que
constam no website da mesma. Consequentemente, concordo que durante o evento devo ter uma conduta
apropriada e que não devo praticar atos que prejudiquem de qualquer forma pessoas ou materiais assim
como não devo ter nenhuma interação/ação de alguma forma censurável para com qualquer pessoa,
participante ou não.
Reconheço e aceito que a organização da CSM Lan Party tem o poder de anular/cancelar a minha
participação devida as quaisquer atos e/ou ações que sejam, do ponto de vista da organização, contra a
conduta normal dos participantes.

Assinatura do participante,

________________________________________

Autorização para menores:
Esta secção é necessária apenas para os participantes que sejam menores de 18 anos.

Eu, _______________________________________________, portador do Bilhete de Identidade/Cartão do
Cidadão/Passaporte Nº _________________, autorizo e responsabilizo-me pela participação do meu
educando, acima indicado, na 7ª edição do evento CSM Lan Party Solidária, que se realiza nos dias 26 e 27
de abril, organizado pelo Colégio de São Miguel. Assumo ainda, total responsabilidade por qualquer
comportamento ou dano causado pelo meu educando. Declaro também que tomei conhecimento e subscrevo
todas as condições descritas na secção “Condições gerais” inclusive o facto de, durante todo o evento, o meu
educando poder estar, em contacto com conteúdo classificado como PEGI 18 (classificação etária PanEuropeia sobre jogos eletrónicos), isto é, conteúdo não aconselhado a menores de 18 anos. Como
Encarregado de Educação, estou consciente que os portões apenas estão fechados das 24h às 7h, fora deste
horário, o Colégio não assume responsabilidade pela movimentação de pessoas.
Assinatura do encarregado de educação,

________________________________________

