
1. AVALIAÇÃO 

1.1. As Avaliações são eventos de captação organizados e promovidos pela empresa NEXT ACADEMY, empresa franqueada da NEXT 
LEVEL INTERCÂMBIO ESPORTIVO S.A. (NEXT LEVEL SPORTS), detentora dos diretos de promoção de eventos na cidade correspondente 
à inscrição. 
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Para participação do evento é necessário o cumprimento de todos os requisitos a seguir: 

 Ter efetuado a inscrição e o pagamento através do site www.esportenoseua.com/avaliacoes-de-futebol; 

 Ter nascido entre os anos de 2001 e 1993; 

 Apresentar atestado médico, emitido em no máximo 6 (seis) meses antes da data da avaliação, que o declare apto à prática 
de atividades físicas como o futebol.  

No caso da não apresentação de atestado médico que se adeque às regras acima, o INSCRITO declara-se ciente de que não poderá 
participar do evento e não será reembolsado, podendo porém participar da próxima avaliação realizada na mesma cidade 
mediante apresentação do atestado médico adequado. 

 Nunca ter assinado contrato como jogador profissional com qualquer clube do Brasil ou exterior; 

 Apresentar-se com calção e meião brancos, chuteiras adequadas ao tipo de gramado e caneleiras;  
Goleiros devem levar material completo (camisa, calça, caneleiras, meião, chuteiras adequadas ao tipo de gramado e luvas); 

 No caso de o INSCRITO não ter completado 18 (dezoito) anos de idade, deverá obrigatoriamente, entregar aos organizadores, 
no dia do evento, a Autorização (www.esportenoseua.com/autorizacao-menores) assinada pelo responsável legal.  

2.2. Em caso de o Inscrito não possuir RG ou CPF, deverá preencher os campos de inscrição com os dados do responsável legal; 
3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição se dará́ mediante pagamento de taxa, de acordo com o valor e formas de pagamento disponibilizadas no site, o que 
lhe dá direito a: 

 Avaliação de futebol; 

 Jogos filmados disponíveis em plataforma digital; 

 Palestra informativa sobre os programas da Next Level Sports. 
3.2. Em caso de desistência sem aviso prévio, não será efetuado o reembolso da taxa de inscrição. 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. Mediante o aceite deste termo o INSCRITO expressamente autoriza a Next Level Sports a utilizar fotos, imagens e/ou a voz do 
INSCRITO, que eventualmente tenham sido tiradas e/ou gravadas durante sua permanência nos locais de realização do evento, para 
divulgação da Marca Next Level e dos SERVIÇOS, em qualquer meio de comunicação, no Brasil e no Exterior, durante todo o período 
de vigência deste instrumento e pelo prazo de 5 (cinco) anos após seu término, não fazendo o Inscrito jus a qualquer remuneração 
ou compensação pela utilização das imagens e da voz conforme aqui mencionado. 
4.2. A Next Academy e a Next Level Sports, não se responsabilizam por objetos e/ou materiais perdidos durante a permanência do 
INSCRITO no local do evento. 
4.3.  O INSCRITO declara-se ciente de que será submetido à prática esportiva que pode ocasionar eventualidades, tais como, mas não 
se limitando a: contusões, lesões, mal estar, mal súbito e óbito; e isenta a Next Academy e a Next Level Sports de qualquer 
responsabilidade por esses eventuais incidentes. 
 4.4. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o evento, o INSCRITO poderá entrar em contato com a unidade Next Academy detentora 
dos diretos de promoção de eventos na cidade correspondente à inscrição. Os telefones e e-mails para contato estão disponibilizados 
no site: www.esportenoseua.com.  
4.5. A participação na Avaliação implica na aceitação de todos os itens deste Termo. 
4.6. Copia deste Termo poderá́ ser obtida no site www.esportenoseua.com. 
 
 

 

Eu, _________________________ inscrito sob o CPF nº _________________________, portador do RG 
nº ____________________, emitido por ________________, na qualidade de responsável legal de 
_____________________________________________, o(a) autorizo a participar do evento da Next 
Academy regulado pelos termos acima. 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal 
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