INSCRIÇÃO Nº:

FICHA DE INSCRIÇÃO - MACUMBA LONGBOARD CLASSIC SURF FESTIVAL
PREENCHA A FICHA COM LETRA DE FORMA
NOME COMPLETO

IDADE NO DIA DO EVENTO

DATA DE NASCIMENTO

CPF

APELIDO

IDENTIDADE OU CNH

MINHA CATEGORIA É:
0 ATÉ 29

50 A 59

OPEN MASCULINO

30 A 39

60 +

LEGEND
STAND UP PADLLE

OPEN FEMININO

40 A 49

OPEN CLASSIC

ENDEREÇO

BAIRRO

UF

CIDADE

CELULAR

CEP

CONTATO DE EMERGÊNCIA (nome e tel)

E-MAIL

FIXO

SEU FACEBOOK

AUTORIZAÇÃO – DIREITO DE IMAGEM E TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, abaixo assinado na qualidade de concorrente do 3º MACUMBA LONGBOARD CLASSIC SURF FESTIVAL 2015, declaro ter pleno conhecimento do
regulamento, com o qual estou de acordo; e também, declaro estar de acordo com os seguintes itens: 1. Ao assinar a ficha de inscrição o competidor
e suas equipes eximem as pessoas físicas, os patrocinadores, os organizadores e as autoridades de todas e quaisquer responsabilidades de natureza
civil ou penal, por danos de qualquer tipo que venham sofrer ou causar a terceiros antes, durante e após os treinos e baterias. 2. O competidor e suas
equipes se responsabilizam civil e criminalmente pelos atos que venham a praticar e causar, sendo esta responsabilidade única e exclusiva daqueles
que tenham dado causa ao fato, praticado os atos e ou causado acidentes, isentando, as pessoas físicas, os patrocinadores e todas as empresas
envolvidas na produção, organização e apoio ao evento e demais autoridades de toda e qualquer responsabilidade independente de sua natureza e
origem. 3. Os participantes expressamente autorizam a filmagem e fotografia de todas as competições, inclusive treinos e solenidades relacionadas
nas mesmas (premiações, festejos e etc.) e a utilização das imagens assim obtidas (fixas ou cinéticas, redes sociais e outras mídias independente da
natureza), inclusive sua própria imagem e de seus colaboradores para propaganda, promoção ou publicidade da competição, colaboradores das
empresas patrocinadoras e da empresa produtora e qualquer dos seus produtos ou marcas, inclusive por mídia impressa, eletrônica e o que mais
houverem, ficando autorizada a criação de todas as peças publicitárias para tais convenientes dos eventos para veiculação a critério da organização
do evento. 4. Atesto estar em perfeitas condições físicas e gozando de plena saúde para prática desportiva, declarando ter sido avaliado por um
médico particular do participante sem qualquer relação com o evento, ficando sua declaração como termo de responsabilidade pessoal e de
idoneidade, isentando todos organizadores de qualquer natureza de quaisquer responsabilidades seja qual for a natureza e tipo. 5. O competidor
deverá obrigatoriamente apresentar identidade antes de sua primeira bateria e ou documento equiparado que permita adequada identificação. 6.
O competidor deverá levar seus equipamentos “acessórios” e especificamente a sua prancha para medição oficial antes de cada bateria,
comprovando que a mesma tenha no mínimo 9 (nove) pés ou 2,74 metros. 7. Em tempo declara que todos os envolvidos não possuem
responsabilidades por bens móveis dos participantes que deverão zelar por seus pertences, já que não há estrutura e, qualquer orientação em
contrário a tudo que foi relatado deverá ser interpretada como mera liberalidade não gerando qualquer obrigação seja qual for a natureza.

__________________

_______________________________________

_________________

__________________

DATA

ASS.RESPONSÁVEL

IDENTIDADE ORIGINAL

CPF

PAGAMENTO

LONGBOARD R$ ________

STAND UP PADDLE R$ ________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

NOME . ___________________________________________________________________
CATEGORIA_________________ INSCRIÇÃO Nº_______________ DATA_____ __________
---------------------------------------------------------PESSOA DA ORGANIZAÇÃO QUE RECEBEU MEU PAGAMENTO PARA O
3o MACUMBA LONGBOARD CLASSIC SURF FESTIVAL

PAGAMENTO

LONGBOARD R$ ________

STAND UP PADDLE R$ ________

