Orquestra Filarmônica de Brasília - OFB
Anexo II - Ficha Cadastral de Aluno(A) Nº ________/________.
Amigo da OFB I* ( )
Amigo da OFB II** ( )
*Amigo da OFB I são aqueles que terão apenas 1 (uma) aula semanal.
** Amigo da OFB II são aqueles que terão 2 (duas) ou mais aulas semanais.
OFICINA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E PARA ATORES DO GRUPO HUMUS DE TEATRO
O(A) Aluno(a) se compromete comparecer às aulas nos dias conforme quadro abaixo que devem ser assinalados para
atender a cláusula 2ª do Termo de Compromisso.
( ) segunda
( ) terça
( ) quarta
( ) quinta
( ) sexta
( ) sábado

Dados do(a) Aluno(a)
Nome

Horários/Turnos.
Matutino ( )
Vespertino ( )
Noturno ( )

Data de Nascimento

Endereço
RG Nº e/ou CERTIDÃO DE NASCIMENTO Nº

CPF

Telefone

E-Mail

Dados do Pai/Mãe e/ou Responsável conforme Ficha Cadastral de Associado(a) Nº ____________/_________.

Eu, abaixo assinado, aluno(a) e/ou responsável pelo(a) aluno(a) acima identificado(a), declaro para os
fins que se fizerem necessários que: as informações prestadas acima são verdadeiras e que tenho ciência das
responsabilidades conforme os termos da Lei; que concordo com as cláusulas constantes no Termo de
Compromisso nº __________/_______ que este anexo II – (FICHA CADASTRAL DE ALUNO(A)) é parte
integrante do mesmo; que autorizo o uso da minha imagem e/ou do(a) aluno(a) conforme dados
preenchidos acima em foto e/ou vídeo com finalidades específicas para divulgar as atividades da instituição,
em qualquer período que for necessário sem que haja necessidades de outras autorizações e para atividades
com finalidades sem fins lucrativos.
Por ser verdade, dato, assino e dou fé.
Brasília-DF, _____________ / de _________________________ / de ______________.

_____________________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a) e/ou representante legal responsável

Associação dos Amigos das Artes de Brasília Brasil – AMABRA CNPJ 01635705/0001-48
Endereço: SCS Quadra 01, Bloco M, Sala 1209 Ed. Gilberto Salomão CEP 70305-900

Tel: 61 30343619 site: www.ofb.org.br e-mail: ofbbsb@gmail.com

