
 
 
 
 

* Anexar a cópia de um documento oficial que justifique a identidade do signatário e do menor; a cópia deve ser legível e conter os nomes, 
sobrenomes, data e lugar de nascimento, fotografia e assinatura do titular, bem como data de emissão e de validade do documento e 
autoridade emissora. 
** Essas informações são necessárias à empresa Ankama Games para que seu filho / sua filha possa participar do Torneio. 
Para saber mais sobre a gestão dos seus dados e os seus direitos, consulte o Regulamento do Torneio. 
*** Para mais informações sobre a classificação PEGI: http://www.pegi.info/pt/index/ 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, abaixo-assinado(a)*,  

Sobrenome, Nome* _______________________________________, Telefone _______________________ 

Titular(es) da autoridade parental, autorizo meu filho / minha filha de idade igual ou superior a 12 anos completos 

Sobrenome, Nome ________________________________________, Data de nascimento ** _____  /  _____  /  

___________ 

A participar do torneio online que corresponde à competição "DOFUS Cup 2019" (doravante denominada "Torneio") que 

acontecerá do dia 03 de novembro a 08 de dezembro de 2019 no jogo DOFUS (classificação etária PEGI 12***). O Torneio é 

organizado pela empresa ANKAMA Games, empresa por ações simplificadas cuja sede social se situa no endereço 75 Boulevard 

d’Armentières em Roubaix (59100), na França, matriculada no Registro do Comércio e das Empresas de Lille sob o número 492 

360 730 (doravante denominada "Organizador"). 

Estou ciente de que os participantes no Torneio são suscetíveis de receberem prêmios, divididos em função dos desempenhos 

realizados (os prêmios eventuais são mencionados no Regulamento do Torneio). Comprometo-me a fazer com que meu filho 

/ minha filha aceite sem reservas as regras relativas do Regulamento do Torneio do qual ele(a) participa e que podem ser 

livremente consultadas no site https://www.dofus.com. 

Atesto estar habilitado(a) a assinar a presente autorização e ser titular da autoridade parental sobre meu filho / milha filha 

menor. 

 _________________________________,   _____  /  _____  /  ___________ 

Assinatura do titular ou dos titulares da autoridade parental, caso haja exercício conjunto da autoridade parental, precedida 

pela menção "lido e aprovado"**: 

http://www.pegi.info/pt/index/
https://www.dofus.com/

