TERMO DE RESPONSABILIDADE
Futebol de Campo Adulto - TSMC 2018 Copa do Mundo da Rússia

Nome: _________________________________________________________________________________________
Identidade nº: _______________________________________ CPF nº: ____________________________________

Declaro que estou partccpaano no Toraeco São Marcelcao Champagaat 2018 (APM Campeoaato Russo – TSMC 2018)
ne lcvre e espoatâaea voatane e atesto que estou em perfectas coancções fsccas e psccológccas, apto a pratcar
esportes, aão apreseataano aeahum tpo ne cmpencmeato ou restrcção para esse fmm
Assumo tonos os rcscos eavolvcnos e suas coasequêaccas, cseataano, asscm, a Assoccação ne Pacs e Mestres, o Colégco
Marcsta São José, os orgaaczanores, colaboranores e patroccaanores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por
naaos matércas, moracs ou fsccos que, porveatura, veaha a sofre, anvcanos na partccpação ao toraeco marcsta ne
2018m
Declaro, acana, estar cceate ne que, se após o caícco no toraeco, vcer a ocorrer algum cmpencmeato méncco e/ou
fscco, que comprometa mcaha partccpação, neverec levar tal fato ao coaheccmeato nos orgaaczanores, me absteano
na partccpação ao TSMC 2018m
Autorczo, a ttulo ne gratucnane, por prazo canetermcaano e sem lcmcte ne quaatnane, o uso ne qualquer fotografa,
flme ou outro tpo ne mínca em que apareça mcaha cmagem ou haaa repronução na mcaha voz, para ncvulgação no
toraeco, sem aeahuma compeasação faaacecra, seano nesaecessárca, para taato, qualquer outra permcssão verbal
ou escrctam

Rco ne Jaaecro, ______ ne ________________ ne 2018

__________________________________________________________________________
Asscaatura como aa cneatnane ou nocumeato válcno

FICHA MÉDICA
Em caso de emergência, contatar: ______________________________________________, tel.: ______________________
Grupo Sanguíneo: ______________________ Fator RH: _____________________
Possui plano de saúde? ( ) Sim
É alérgico? ( ) Sim

( ) Não

( ) Não

Se sim, qual? _____________________________________________________

Especifque: ________________________________________________________________

Está sob medicação de alguma espécie? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, qual(is)? ____________________________________

Tem ou teve algum problema de saúde? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, qual(is)? ____________________________________

Tem preferência por algum hospital ou clínica? ______________________________________________________________

Questionário de Prontidão para Atividade Física
Lei estadual Nº 6765, de 05 de maio de 2014

Este questoaárco tem, por obaetvo, cneatfcar a aecesscnane ne avalcação por um méncco, aates no caícco ou no
aumeato no aível na atvcnane fsccam Por favor, asscaale SIM ou NÃO às segucates perguatas:
1m Algum méncco aá ncsse que você possuc algum problema ne coração ou pressão artercal e que someate
neverca realczar atvcnane fscca, supervcscoaano por profsscoaacs ne saúne?
( ) Scm ( ) Não
2m Você seate nores ao pecto quaano prátca atvcnane fscca?
( ) Scm ( ) Não
3m No últmo mês, você seatu nores ao pecto ao pratcar atvcnane fscca?
( ) Scm ( ) Não
4m Você apreseata algum nesequclíbrco, nevcno toatura e/ou perna momeatâaea ne coasccêacca?
( ) Scm ( ) Não
5m Você possuc algum problema ósseo ou artcular, que pone ser afetano ou agravano pela atvcnane fscca?
( ) Scm ( ) Não
6m Você toma atualmeate algum tpo ne menccação ne uso coatauo?
( ) Scm ( ) Não
7m Você realcza algum tpo ne tratameato méncco para pressão artercal ou problemas carníacos?
( ) Scm ( ) Não
8m Você realcza algum tratameato méncco coatauo, que possa ser afetano ou preaunccano com a atvcnane
fscca?
( ) Scm ( ) Não
9m Você aá se submeteu a algum tpo ne ccrurgca, que comprometa ne alguma forma a atvcnane fscca?
( ) Scm ( ) Não
10m Sabe ne alguma outra razão pela qual a atvcnane fscca possa eveatualmeate comprometer sua saúne?
( ) Scm ( ) Não

