Termo de Responsabilidade
Conteúdo cedido por WIMUN
Para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes do FAMUN 2019, solicitamos que todos os delegados preencham e assinem
o documento abaixo. Caso você seja menor de 18 anos, seus pais ou responsáveis legais também devem assinar esse termo, indicando
ciência de sua participação na conferência. O documento deverá ser entregue no credenciamento do evento, no dia 5 de setembro de
2019.
ATENÇÃO: para menores de 18 anos, a assinatura dos pais ou responsável legal deve, obrigatoriamente, ser reconhecida em
cartório. Caso não haja o reconhecimento de firma, o termo não será aceito como documento válido para a participação na
Conferência.
Evento: FACAMP Model United Nations (FAMUN 2019)
Organizador: Faculdades de Campinas (FACAMP)
Localização Campinas, São Paulo, Brasil
Duração do Evento: 05-09 de setembro de 2019
O participante do evento deve obedecer às leis da República Federativa do Brasil durante o evento FAMUN 2019. O participante será
responsabilizado por quaisquer imputações ou danos às instalações dos locais da Conferência e dos eventos sociais.
O participante concorda que terá responsabilidade por suas ações e assume eventuais riscos que sejam conectados ou relacionados à
sua participação na Conferência. O participante reconhece que a FACAMP, seus representantes, professores, funcionários, alunos,
incluindo o Secretariado do FAMUN 2019, não assumirão responsabilidade pela conduta individual do participante.
O participante se compromete a respeitar o Código de Conduta, publicado no Guia da Conferência, e a seguir as instruções da equipe
organizadora do FAMUN 2019. O participante está ciente que ações disciplinares serão aplicadas em caso de violação das regras e
regulamentos da Conferência.
A FACAMP não se responsabiliza, legal ou financeiramente, por destruição de propriedade, danos pessoais ou morte acidental de
qualquer participante durante sua participação no evento, com exceção a ações resultantes da negligência ou má conduta deliberada
da equipe organizadora do evento.
O participante e seus pais, ou responsáveis legais, declaram estar cientes dos riscos de participação e reconhecem que a FACAMP se
reserva a todos os direitos, imunidades e defesas outorgadas a ela por lei no que se refere às atividades definidas por essa autorização.
O FAMUN 2019 se reserva o direito de utilizar todas as informações submetidas pelo participante ao FAMUN 2019 e utilizar fotografias
e vídeos feitos durante a Conferência e seus eventos sociais posteriormente.

___________________________________________________
Nome do participante

_________________________________________________
Assinatura do Participante

___________________________________________________
Nome do Pai ou Responsável Legal (para menores de 18 anos)

_________________________________________________
Assinatura do Pai ou Responsável Legal

___________________________________________________
R.G do Pai ou Responsável Legal (para menores de 18 anos)

_________________________________________________
Telefone do Pai ou Responsável Legal (menores de 18 anos)

____________________________________________________
Data e Local

