
                                      

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 
 

O termo abaixo deverá ser preenchido com os nomes completos do 
piloto, do pai e/ou mãe ou dos responsáveis legais. 

 
Eu, ____________________________________________________________________________________,  
 
portador do RG nº_____________________________ e do CPF nº_________________________________,  
 
estou autorizando meu filho(a)_____________________________________________________________, 
 
 que nasceu em _____/_____/__________ , a participar de corrida de kart amador na pista Space kart. 
 
Declaro  estar ciente de que o kartismo é um esporte radical que envolve risco de acidente e que meu 
filho(a) está gozando de plena saúde física e mental para praticá-lo. Estou ciente também da necessidade 
da utilização dos equipamentos de segurança obrigatórios tais como: capacete, que deverá ser 
obrigatoriamente atado ao pescoço e protetor cervical. Declaro ainda que meu filho(a) só poderá pilotar 
após passadas as informações básicas necessárias para pilotagem do kart, normas de segurança, bem 
como significado das bandeiras de sinalização que será dada instantes antes do início da corrida.  
 
Estou ciente que caso meu filho(a) venha praticar conduta anti-esportiva, pilotar com imprudência, 
imperícia, negligência ou estragar o kart, poderá ser retirado da prova e não terei direito a qualquer tipo 
de ressarcimento.  
Friso, por oportuno, que tenho pleno conhecimento de que em corridas de kart podem acontecer 
contusões, queimaduras, lesões e morte (em casos extremos) e por isso isento o Space kart, seus 
funcionários e prepostos de qualquer responsabilidade ou culpa para com os danos que meu filho(a) vier 
a sofrer ou provocar,  e que responderei pela responsabilidade, independente de culpa, por qualquer 
dano moral, física ou material a que meu filho(a) causar a qualquer pessoa participante. 
 
Declaro ter lido, compreendido e aceito as condições supra mencionadas, não cabendo qualquer 
alegação de desconhecimento quanto ao seu teor, inclusive me tornando neste ato associado militante 
da PISTA DE CORRIDA SPACE KART. 
 
 
Em caso de acidentes ligar para (nome)______________________no telefone: ______________________ 
 

 
 

Assinatura_________________________________________data:__________________ 
                                               (pai e/ou mãe ou representante legal) 

 

 

 

 


