XII OLIMPÍADAS INTER ALPHAS 2014

BOLETIM INFORMATIVO N° 10

Srs. Presidentes, Diretores (as), Coordenadores (as) e Representantes

Informamos as datas e horários dos Eventos Pontuais, para próximo final
de semana (de 22 a 24 de agosto):

- Modalidade Xadrez:
Categoria Única;
Data: 22/08;
Horário: 18h45;
Local: Boulevard.
Cada equipe deverá trazer obrigatoriamente, dois jogos de peças de
xadrez profissional e dois relógios, em bom estado.

- Modalidade Skate:
Data: 23/08;
Horários: PMM - 9h; MM - 10h; IM - 11h;
Reconhecimento de pista para todas as categorias: das 8h as 8h50;
Local: Pista de Skate do ATC.
Para participar das provas será obrigatória a apresentação do termo de
responsabilidade (anexo), assinado pelos pais ou responsáveis.

Para participar, é obrigatório cada atleta trazer o seu skate, bem como os
seus equipamentos de segurança.
Equipamentos de Segurança de Utilização Obrigatória:
Categoria PMM e MM: capacete, joelheira e cotoveleira;
Categoria IM: capacete e joelheira.

Atenciosamente,
Departamento Geral de Esportes

XII OLIMPÍADAS INTER ALPHAS 2014
SKATE - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Nome ______________________________________________ Equipe ____________________
Data Nascimento ______/______/________ Tel. _____________________Cel.

_________________

Endereço __________________________________________ Bairro_____________________
Cidade _________________________________ Estado __________CEP _________________
Plano de Saúde_________________________________________ Tipo Sanguíneo ___________
Telefone de Emergência______________________________Avisar _______________________
Doenças crônicas e ou Alergias _____________________________________________________
DADOS DO RESPONSÁVEL:
Nome: ______________________________________________Parentesco ________________
Tel. ________________________Cel. ____________________ RG. __________________________________
Endereço __________________________________________ Bairro_____________________
Cidade _________________________________ Estado __________CEP _________________
DECLARO, sob as penas da Lei, que:
a) O associado acima qualificado tem minha autorização para freqüentar a pista de skate do Alphaville Tênis Clube, situado na
Alameda Paris 555, Barueri.
b) O associado, ou seu responsável, declara que não tem conhecimento de qualquer deficiência mental, física ou orgânica que Ihe
impeça de praticar as manobras de skate que a pista exige.
c) Tenho plena ciência e concordo que o "skate" é atividade radical que pode causar ferimentos pessoais e/ou a terceiros, bem
como danos a seus equipamentos, e, portanto, assumo toda a responsabilidade civil e criminal por eventos danosos ao esportista
e/ou a terceiros enquanto aquele permanecer nas dependências deste setor.
d) Isento o Clube e seus dirigentes de quaisquer acidentes sofridos na prática de esportes neste setor. Tenho plena ciência das
condições oferecidas e assumo total responsabilidade pelo associado qualificado acima.
e) Em caso de qualquer acidente, havendo necessidade de socorros médicos e/ou hospitalares urgentes, autorizo o
encaminhamento do associado ao local adequado para atendimento, ficando todas as despesas necessárias única e
exclusivamente sob minha responsabilidade.
f) Tenho plena ciência das regras e regulamentos de segurança exigidos pela direção do clube; reconheço a existência de níveis
diversos de conhecimento e experiência necessários ao uso dos obstáculos e superfícies existentes para a prática do skate.
g) Tenho ciência de que o Clube não se responsabiliza por objetos pessoais e/ou equipamentos guardados ou deixados nas suas
dependências. Conseqüentemente declaro desde já que tanto o Clube quanto seus dirigentes estão isentos de qualquer
responsabilidade sobre tais objetos.
h) Responsabilizo-me integralmente por quaisquer danos que o associado venha a causar durante sua permanência nas
dependências do Clube.
i) Por estar de acordo com os termos deste documento, assino e assumo todos os compromissos aqui estipulados. Igualmente,
responsabilizo-me integralmente pela autenticidade das declarações ora fornecidas.
j) Fica eleito o fórum da cidade de Barueri para dirimir quaisquer controvérsias com relação a presente declaração.

Barueri, _____ de __________________ de _________.

___________________________________
Assinatura do Skatista

___________________________________
Assinatura do Resposável

