
D D / M M / A A A A

D D / M M / A A
Próprio ou Pai/Responsável Legal, no caso de menores de idade.

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A
Próprio ou Pai/Responsável Legal, no caso de menores de idade.
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E-Mail

Assinatura Data A A

Classificatório Regional
Yu-Gi-Oh! Championship 

Series (YCS)

Data

Ao participar deste Torneio de Estampas Ilustradas, Eu entendo e concordo com a minha assinatura abaixo estando de acordo com o uso da minha imagem,

nome, informações, lista de deck e a possibilidade de que sejam inclusos em impressos, fotos e mídias digitais como parte da cobertura deste evento. Eu

entendo que não terei direito a qualquer compensação por seu uso e concordo que estas informações e/ou imagens poderão ser usadas sem qualquer aviso

prévio. Eu confirmo e garanto que sou maior de idade em meu país de residência (maior de 18 anos, ou caso contrário, que meu pai ou responsável assina em

meu nome).

Marque se este e o seu primeiro:

Classificatório Regional
Yu-Gi-Oh! Championship 

Series (YCS)

OTS de sua 

Preferência

Data de 

Nascimento

Marque aqui se 

você deseja 

receber 

informações da 

Konami sobre 

eventos, 

premiações e 

promoções futuras

Assinatura Data A A

Sobrenome(s)

Ao participar deste Torneio de Estampas Ilustradas, Eu entendo e concordo com a minha assinatura abaixo estando de acordo com o uso da minha imagem,

nome, informações, lista de deck e a possibilidade de que sejam inclusos em impressos, fotos e mídias digitais como parte da cobertura deste evento. Eu

entendo que não terei direito a qualquer compensação por seu uso e concordo que estas informações e/ou imagens poderão ser usadas sem qualquer aviso

prévio. Eu confirmo e garanto que sou maior de idade em meu país de residência (maior de 18 anos, ou caso contrário, que meu pai ou responsável assina em

meu nome).

Marque se este e o seu primeiro:

Classificatório Regional
Yu-Gi-Oh! Championship 

Series (YCS)

Nome do 

Evento

ID de Duelista 

Konami

Data de 

Nascimento

Marque aqui se 

você deseja 

receber 

informações da 

Konami sobre 

eventos, 

premiações e 

promoções futuras

OTS de sua 

Preferência

País de 

Residência

E-Mail

Marque se este e o seu primeiro:Ao participar deste Torneio de Estampas Ilustradas, Eu entendo e concordo com a minha assinatura abaixo estando de acordo com o uso da minha imagem,

nome, informações, lista de deck e a possibilidade de que sejam inclusos em impressos, fotos e mídias digitais como parte da cobertura deste evento. Eu

entendo que não terei direito a qualquer compensação por seu uso e concordo que estas informações e/ou imagens poderão ser usadas sem qualquer aviso

prévio. Eu confirmo e garanto que sou maior de idade em meu país de residência (maior de 18 anos, ou caso contrário, que meu pai ou responsável assina em

meu nome).

A

Sobrenome(s)

Assinatura

Estampas Ilustradas Formulário de RegistroMarque se não houver ID (uso admin)

Nome do 

Evento

Estampas Ilustradas Formulário de RegistroMarque se não houver ID (uso admin)

Primeiro e 

Segundo Nome

Nome do 

Evento

Estampas Ilustradas Formulário de RegistroMarque se não houver ID (uso admin)
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