
       

 

                                                     FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

MARCA E MODELO DA MOTO: _____________________   CILINDRADA: _______   MATRICULA: ____________ 
 

DADOS PESSOAIS 

  NOME : _____________________________________________________________________________________        

  MORADA: __________________________________________________  LOCALIDADE: ______________________   

  CÓD. POSTAL: ______ - ____   ________________   DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / ______ TELM: __________            

  EMAIL: _______________________________________________   NIF:_____________________ 

DADOS MÉDICOS 

  ALÉRGICO A MEDICAMENTOS? SIM    NÃO    SE SIM, QUAL(IS)? _________________________________________ 

  DISTÚRBIOS CARDÍACOS? SIM    NÃO               GRUPO SANGUÍNEO? ___RH___ DISTÚRBIO SANGUÍNEO? SIM    NÃO    

  EPILEPSIA E CONVULSÕES? SIM    NÃO                DISTÚRBIO NERVOSO OU MENTAL? SIM    NÃO          

  TRATAMENTO CIRÚRGICO? SIM    NÃO         

  FAZ USO DE MEDICAMENTOS OU DROGAS? SIM    NÃO        

  QUAL MEDICAMENTO? __________________________________________________________________________ 

  CONTACTO EM CASO DE EMERGÊNCIA:__________________________________ TEL.________________________ 

  Nº SNS: ______________________________________   ENTIDADE: ____________________________________ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,                                                                                                                     , portador do CC/DNI n.º                              , com data de validade 

até      /      /        , declaro para os devidos fins que estou a participar neste evento por livre e espontânea vontade, ciente de que é 

uma atividade de risco moderado, podendo colocar em causa a minha segurança e saúde. Declaro também que me encontro física e 

mentalmente apto a participar em tal evento. Concordo em observar e acatar qualquer decisão oficial dos organizadores do evento relativa 

à possibilidade de não terminá-lo de forma segura. Assumo ainda todos os riscos ao participar no Passeio TT 2016 “Volta do Marinho”, 

deixando isento os seus organizadores, bem como os seus patrocinadores de quaisquer acidentes que venha a sofrer, ocasionando 

quaisquer lesões físicas, tais como, quedas, acidentes que cause invalidez ou mesmo morte, no contactos com outros participantes, efeitos 

do clima, incluindo o calor e/ou chuva e suas consequências, condições de tráfego e do circuito, além de outras consequências que possam 

ser oriundas da minha falta de condição física para participar no mencionado evento. Tendo em conta esta renúncia de direitos e 

conhecendo os factos inerentes a esta inscrição, aceito a mesma pessoalmente e sem qualquer possibilidade de procuração de 

representação e isento a Pureland, Lda, seus organizadores, seus representantes e famílias e seus patrocinadores de todas as reclamações 

ou responsabilidades por todo e qualquer facto que me coloque fora da participação neste evento, ainda que a responsabilidade provenha 

de negligência ou falta de atenção por parte das entidades ou pessoas aqui referidas. Concedo ainda permissão aos organizadores do 

evento e seus patrocinadores, a utilização de fotografias, filmagens ou qualquer outra forma que seja mostra da minha participação no 

Passeio TT 2016 “Volta do Marinho”. 

Por ser verdade, assino o presente conforme documento de identificação. 
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura (conforme Documento de Identificação) 

 


