IV Festival Brasileiro de Minifoguetes (2017)

TERMO DE USO DE ALOJAMENTO DA UFPR
(atualizado em 11 Dez 2016)

Eu, _______________________________________________, RG número __________________,
do estado de _____________________, nascido na data de ____/____/_______, atualmente com a
idade de ________ anos, participante do IV Festival Brasileiro de Minifoguetes (2017), declaro
que:
1)
2)
3)
4)

Usarei apenas a sala de aula designada para mim como alojamento no TC/UFPR.
Usarei apenas os chuveiros da oficina do DEMEC/TC/UFPR.
Usarei apenas os banheiros do TC/UFPR que forem indicados para mim.
Após usar qualquer torneira ou chuveiro, fecharei adequadamente a torneira e o registro para não haver
perda de água e inundações dos locais.
5) Não fumarei nenhum tipo de substância lícita ou ilícita dentro da UFPR.
6) Não tomarei bebidas alcoólicas dentro da UFPR.
7) Não usarei nenhum tipo de substância ilícita dentro da UFPR.
8) Manterei limpos todos os ambientes que usar dentro da UFPR.
9) Individualmente ou junto com outros ocupantes, poderei retirar as carteiras da sala de aula, deixando-as
no corredor próximo, para ter espaço no alojamento; devolverei todas as carteiras aos seus devidos
lugares antes de ir embora do alojamento ao final de seu uso.
10) Só usarei o meu alojamento para dormir, descansar e conversar com colegas, sem fazer barulho que
prejudique as demais pessoas.
11) Não usarei o meu alojamento para qualquer outro tipo de atividade, principalmente as que possam causar
danos materiais, morais e pessoais às instalações da UFPR e seus ocupantes.
12) Acatarei todos os pedidos verbais ou escritos da Comissão Organizadora do evento.
13) Serei responsável por todos os danos materiais, pessoais e morais que venha a causar durante a minha
estadia na UFPR.
14) Junto com os demais usuários dos alojamentos da UFPR, serei responsável por todos os danos materiais,
pessoais e morais que ocorram durante a minha estadia na UFPR e que não sejam possíveis de serem
identificados individualmente.
15) Estou ciente que no caso de descumprir qualquer um dos itens anteriores, serei imediatamente expulso
do alojamento.

____________________________________
Assinatura do usuário

______________________________________
Assinatura do responsável se o usuário for
menor de 18 anos.

Data:____/____/________

______________________________________
Nome do responsável
RG do responsável:_______________________

Atenção: este formulário deverá ser entregue impresso e preenchido ao ingressar no alojamento da UFPR ou
poderá ser enviado por e-mail para minifoguete@gmail.com
Este termo é individual: cada pessoa deverá preencher o seu.
Não será permitida a sua entrada no alojamento sem entregar este formulário impresso e preenchido.

