
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 

ADM.: 2017-2020 

Ficha Inscrição – Corrida de Cavalos 
29º Aniversário de São Salvador do Tocantins 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Idade: ______________________________________________________________ 

Tipo de cavalo: _______________________________________________________ 

CPF: ________________________________________________________________ 

Nome do responsável: _________________________________________________ 

CPF: _______________________________________________________________ 

 

Disposições Gerais 

O percurso para cavalos de pequeno ou grande porte será de 400 (quatrocentos) metros. Para aqueles que não 

são residentes em São Salvador do Tocantins, a taxa de inscrição é de R$100,00 (cem reais), a ser recolhida por meio de 

Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM). O valor solicitado será a composição das premiações dessa 

categoria. 

A realização das inscrições implica irrestrita submissão a este regulamento. Este regulamento será divulgado no 

site da Prefeitura Municipal: www.saosalvador.to.gov.br.  

A realização do presente concurso se constitui em um ato unilateral de vontade e uma oferta ao público 

interessado em dele participar, não estando este público subordinado a qualquer pagamento para participação ou a 

determinação dos ganhadores vinculada a qualquer modalidade de álea. 

A simples participação no presente concurso implicará no total e integral reconhecimento das condições e 

aceitação irrestrita deste regulamento, bem como, presumir-se-á a condição de que o participante ganhador não possui 

qualquer impedimento fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio ganho. 

Os participantes autorizam, desde já, a utilização de sua imagem, nome e voz, sem qualquer ônus, em material 

publicitário e/ou jornalístico, como por exemplo, internet, fotos, cartazes, filmes, jingles, spots em qualquer mídia, sem 

qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Salvador, pelo prazo de 2 (dois) anos, contados do encerramento da 

promoção. 

As dúvidas e reclamações dos participantes deste concurso serão preliminarmente dirimidas pela Comissão 

Organizadora da Prefeitura Municipal. 

O descumprimento de qualquer disposição do presente regulamento implicará na desclassificação e exclusão do 

concurso. 

O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser trocado por outro bem, nem ser cedido/transferido para 

outrem. 

 

 
______________________________________________ 

Assinatura 
 

CPF: _________________________________________ 


