Voucher 1 mês Grátis
3ªs e 5ªs feiras- 18h às 19h
Sábados – das 12h às 13h

Data de início:

O objetivo da Secção de Patinagem Artística, do Clube Desportivo de Torres Novas, é promover a
prática do desporto nas crianças e jovens, através da modalidade da Patinagem Artística. Inscreve-te e
diverte-te sobre rodas!!!

Ficha de Pré-Inscrição
Encarregado de Educação
Nome:
Morada:
Cod. Postal:
Telefone:

Localidade:

E-mail:

Criança:
Nome:
Data de nascimento:
Número de calçado:
Data:_______________________

__________________________________
Ass. Encarregado de Educação

Clube Desportivo de Torres Novas
Secção de Patinagem Artística

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A Lei Nº 5/2007, de 16 de Janeiro, que aprova a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, refere no
nº2 do seu Artigo 40º no âmbito das atividades físicas e desportivas não federadas, “constitui especial
obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer contraindicações para a sua
prática.” Assim, deixa de ser obrigatório a apresentação de exame médico, até à sua inscrição na
federação, para a prática desportiva, mas existe a especial obrigação do praticante assegurar que não tem
quaisquer contraindicações para a prática desportiva que pretende desenvolver. Este termo de
responsabilidade caduca em Janeiro do ano seguinte a esta data, pois passa a estar em vigor o nº1 do mesmo
artigo “O acesso à prática desportiva, no âmbito das federações desportivas, depende de prova bastante da
aptidão física do praticante, a certificar através de exame médico que declare a inexistência de quaisquer
contraindicações”. De acordo com o acima exposto, declaro que estou ciente e tomei conhecimento da
legislação em vigor, pelo que me assegurei que o meu educando não possui quaisquer contraindicações para
a prática de Patinagem Artística.
Mais declaro que, caso no futuro as condições atuais sejam alteradas, assumo a responsabilidade de informar
a secção de patinagem artística do Clube Desportivo de Torres Novas.
Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este Termo de Responsabilidade que dato e assino.

Torres Novas, _____ de _________________ de 20___.

___________________________________
(Assinatura)

