Conforme determinação do M. M. Juiz da Infância e Juventude da Comarca de Lavras, até o
presente momento, para a entrada de menores nestes eventos, as regras serão as seguintes:
- LANÇAMENTO DO RODEIO (08 de abril de 2017) - os menores de 12 a 15 anos somente poderão
ingressar no Lançamento do Rodeio, com expressa autorização dos pais ou responsáveis, e desde que
entrem na companhia de um maior, que será devidamente identificado na portaria do evento e/ou em
qualquer outro momento durante o evento. Na Area Vip, proibido menores de 18 anos.
- LAVRAS RODEO FESTIVAL (18, 19, 20 e 21 de Maio de 2017) - os menores de 15 anos somente
poderão ingressar no Lavras Rodeo Festival, com expressa autorização dos pais ou responsáveis, e desde
que entrem na companhia de um maior, que será devidamente identificado na portaria do evento e/ou
em qualquer outro momento durante o evento.
Por isso, eu, ____________________________________________________________________
Portador da CI _____________________________________, autorizo o menor _____________________
___________________________________________do (a) qual sou ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Tutor ( ) Curador,
a ingressar e permanecer no Evento Lavras Rodeo Festival 2016 a ser realizado no dia 08 de Abril e 18, 19,
20 e 21 de Maio, do ano vigente, no Centro de Eventos ExpoLavras Show.
Essa autorização deverá ser entregue ao porteiro na portaria do evento.
Uso obrigatório da Pulseira para Menores no Camarote, durante o decorrer de todo o evento,
contenha os seguintes dizeres “Proibido a venda de bebidas alcoólicas para menores”. O menor
juntamente com seu responsável deverá procurar o setor de entrega, na entrada do evento para retirar
sua pulseira.
Firmamos estar cientes desta autorização e das nossas responsabilidades conforme as leis
vigentes.
Identificação dos pais ou responsáveis:
Assinatura: _______________________________________________________________________
Nome Legível: ____________________________________________________________________
CI: ______________________________________________________________________________
Identificação do Acompanhante:
Assinatura: _______________________________________________________________________
Nome Legível: ____________________________________________________________________
CI: ______________________________________________________________________________
REGRAS PARA MENORES – LANÇAMENTO DO RODEIO (08 de Abril de 2017):
- De 12 a 15 anos – Somente acompanhados dos pais, ou de algum acompanhante maior de idade,
munidos de documentos de identidade e da respectiva autorização escrita, modelo fornecido no site
www.lavrasrodeofestival.com.br
- De 16 a 18 anos – Poderão participar do evento, desacompanhados, desde que munidos de
documentos de identidade
- Uso obrigatório de pulseira para menores no Camarote “Proibido venda de bebidas alcoólicas para
menores”
- Proibido a entrada de menores na Área Vip
REGRAS PARA MENORES – LAVRAS RODEO FESTIVAL (18, 19, 20 e 21 de Maio de 2017):
- Menores de 15 anos – Somente acompanhados dos pais, ou de algum acompanhante maior de idade,
munidos de documentos de identidade e da respectiva autorização escrita, modelo fornecido no site
www.lavrasrodeofestival.com.br
- De 16 a 18 anos – Poderão participar do evento, desacompanhados, desde que munidos de documentos
de identidade
- Uso obrigatório de pulseira para menores no Camarote “Proibido venda de bebidas alcoolicas”

