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Declaração de Indenização 

 
Eu, abaixo assinado, .............................................. (nome e iniciais)  
 
............................................................. (sobrenome) 
 
Data de Nascimento: ......... (d) ........................ (m) .................. (a)......................… 
 
(passaporte), número de identificação: ............................................. 
 
 
declaro que a Fundação Children Asking - Brasil, Rua Freguesia das Varges 86, CEP 
08190-530 Vila Itaim, São Paulo (SP), Brasil, durante a viagem de 
...................................................... para o Brasil na visita de estágio / trabalho 
voluntário no período .......................................... até .......................................... 
e permanecer nos projetos coordenados pela fundação, isento a fundação Children 
Asking de toda e qualquer responsabilidade legal sobre indenização por acidente ou 
qualquer outra forma de calamidade. 
 
E também concordo em organizar todos os seguros necessários, tais como a 
responsabilidade, despesas médicas e ou hospitalar, recebendo vacinas recomendadas 
pelas autoridades locais ou no dia da partida. 
 
Também é de minha total responsabilidade a minha subsistência, incluindo alimentação, 
habitação e regresso ao meu país de origem ou qualquer outro país. 
 
Estou de pleno acordo com a autoridade da direção legítima da Fundação Children Asking 
e seus representantes nomeados pelo Conselho no Brasil e estritamente a seguir as 
instruções sobre comportamento e segurança. 
 
Eu abaixo assinado, declaro que não ocultei informações importantes relativas a meu 
respeito, que possam impedir meu trabalho como voluntários. Estou ciente que havendo 
algo que me desabone será residido imediatamente do acordo voluntário. 
 
O abaixo-assinado declara ter tomado conhecimento do documento "Child Rights 
Protection Protocol”. Conforme publicado em nosso site e aceitá-lo. 
http://issuu.com/childrenasking/docs/child_rights_protection_children_as_e6d500d3e55
9ce?e=6839263/5726992 
 
 
....................................... (Cidade) ....................................... (data) 
 
 
.......................................          (Assinatura) 
 
 
 

 


