
1.1 - IDENTIFICAÇÃO

Data de nascimento: _____/_____/______

________________________________________________ CPF:__________________________________

(Assinatura)

5 - AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
Por este instrumento, e como responsável legal do atleta________________________________________________, autorizo por livre espontânea

vontade e sem qualquer ônus ou encargo, às empresas patrocinadoras, suas controladoras e/ou controladas e entidades parceiras e a

Associação Buritis de Esporte e Cultura (ABESC) por este instrumento, a divulgar e veicular o meu nome, imagem e depoimento, em seu site

ou nos veículos de comunicação, interna e externa, distribuídos aos seus empregados, a título gratuito, através de fotografias, reportagens,

radiodifusão e/ou vídeos relacionados, ficando claro e ajustado que não caberá a mim reclamar qualquer direito patrimonial, moral ou de

imagem relacionados às referidas situações citadas acima. Declaro ainda estar ciente de que, a utilização, distribuição,divulgação, veiculação,

transmissão audiovisual e/ou reprodução do nome, do atleta, depoimentos, voz e imagem pelas empresas patrocinadoras do projeto, suas

controladoras e/ou controladas e entidades parceiras e a ABESC é realizada sem qualquer fim lucrativo. Da mesma forma, incentivarei o atleta

a participar de todos os treinamentos, jogos e competições, participarei de reuniões, eventos e encontros relacionados à Equipe de Handebol

da ABESC.

Li a autorização acima por completo, e afirmo que todos os dados estão corretos e estou

totalmente consciente do conteúdo do formulário.

1.2 - CONTATO

Tel Residencial: Tel Pai:

Celular: Tel Mãe:

Endereço:

Nº: Complemento: CEP:

Bairro:

Ficha de inscrição - Equipe de Competição da ABESC - Sócio Atleta

E-mail:

Facebook: Twitter:

Nome da Mãe:

O aluno mora com:       Pai     Mãe      Padrasto       Madrasta        Avô(ó)      Tio(a)        Outro(especifique):_____________

Anexar duas fotos 3 x 4 e xerox 

da identidade

1 - DADOS GERAIS DO ATLETA

Nome:

Nome do Pai:

Sexo: 

Estado:

1.3 - DADOS EDUCACIONAIS

Cidade:

Ano/ Série: Turno( Manhã/Tarde/Noite):

Escola que estuda:

Nome Responsável legal:

Nº RG: Orgão Expedidor: Data de Emissão:

2 - DOCUMENTAÇÃO

Nº RG: Orgão Expedidor: Data de Emissão:

2.1 - DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO

ABESC - Associação Buritis de Esporte e Cultura 

Possui plano de saúde?

Altura: Peso: Destro/Canhoto:

Parentesco do responsável:      Pai     Mãe     Avô(ó)      Tio(a)     Outro(especifique):______________________________

3 - DADOS FÍSICOS DO ALUNO

CPF:

Possui ou já teve alguma lesão?

Possui alguma alergia?

Toma algum medicamento regular?

Possui algum problema de saúde?

2.2 DOCUMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Data de nascimento:

Sala:


