
 

 

 

 
 

CAMPEONATO ALAGOANO DE MARATONAS AQUATICAS 2019  
Válido até 30/06/2019 
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FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DE ALAGOAS 
Estádio Rei Pelé - Piso Térreo - Avenida Siqueira Campos, S/N - Trapiche da Barra 
Maceió, Alagoas - CEP 57011-001 - Fone/Fax: (082) 3326-5220 
E-mail: faeal_a@yahoo.com.br 

 

DADOS DO PARTICIPANTE  (PREENCHER EM LETRA DE FORMA) 

 

NOME DO ATLETA: _____________________________________________________________________ 

NOME DA EQUIPE: ____________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _________/ ________/ __________            SEXO: (__) FEM (_) MASC 

E- MAIL: ______________________________________________________________________________  

TELEFONES: __________________________________________________________________________ 

RG ATLETA____________________________________  CPF ATLETA___________________________ 
PARA SEGURO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 

 

  
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

“Declaro para os devidos fins, conhecer e estar de acordo com o Regulamento do evento e, que 
isento os organizadores, promotores, patrocinadores e pessoas físicas e jurídicas ligadas à 
realização da CAMPEONATO ALAGOANO DE MARATONAS AQUATICAS de quaisquer 
responsabilidades sobre acidentes de qualquer natureza, que possam ocorrer antes, durante e 
após a realização dos eventos. Atesto estar em pleno gozo de saúde e em condições técnicas e 
físicas para participar dos eventos. Concedo aos Organizadores dos Eventos, conjunta ou 
separadamente, o direito de usar meu nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, 
gravações, entrevistas e endossos dados por mim ou a mim atribuíveis, bem como deixar 
fotografias e os vídeos do evento, inclusive para efeito de divulgação, publicidade, propaganda 
ou promoção, incluindo os dados cadastrais por mim fornecidos, no preenchimento da ficha de 
inscrição, sem ônus para os organizadores, podendo tal direito ser exercido diretamente pelos 
Organizadores ou por qualquer de suas controladas e contratadas, bem como cedido a terceiros, 
através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação ou reprodução existente ou que venham 
a ser criados, incluindo, mas não se limitando a televisão, rádio, mídia eletrônica, transmissões a 
cabo, videocassete, DVD, compact discs, pen drive, Internet, Intranet, cinema, outdoors, 
materiais impressos de toda a espécie, embalagens de produtos, etc., renunciando, desde já a 
qualquer remuneração”. 

 
 

 ,  de  de 2019 

  
 

 

Assinatura (Igual do RG) do Atleta maior de 18 anos ou Responsável  

Nome do Responsável: __________________________________________ 

 

Atesto que o(a) atleta acima identificado possui condições técnicas e físicas de participar das provas do 

Campeonato Alagoano de Maratonas Aquáticas 2019. 

 

Nome do técnico: _____________________________________________________ 
 

Assinatura __________________________________________CREF __________ 
 

As inscrições deverão ser realizadas pelo técnico responsável pela equipe, através do site: www.cbda.org.br 


