FOTO
Recente

FICHA DE FILIAÇÃO

REGISTRO (USO INTERNO)

PREENCHER COM LETRA DE FORMA E LEGÍVEL

3x4
ACADEMIA:
Nome:
Nascimento:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Pai

Cidade:

Nº
UF

FONE:

Sexo

Mãe
Autorização da Academia:
Autorizo o(a) atleta/aluno acima citado(a) filiar-se na FAJJE, informando que o mesmo encontra-se
apto físico e mentalmente, podendo competir com a FAIXA _______________.
1-

23-

Declaro-me ciente quantos aos riscos de minha integridade física inerente à natureza da atividade esportiva praticada. Em caso de lesão ou contusões de qualquer
espécie, inclusive morte, assumo integral responsabilidade sobre os danos, isentando os organizadores, patrocinadores, comissão de arbitragem e demais membros e
participantes de qualquer responsabilidade advindas da participação do torneio.
Autorizo desde já a equipe médica, designada pelos organizadores do evento, a realizar qualquer intervenção necessária para assegurar minha saúde e integridade
física, principalmente minha imediata locomoção a Hospital caso a situação assim o exija, nos moldes da conduta médica imposta pelos órgãos reguladores
competentes.
Quanto aos direitos de imagens e divulgação, outorgo à organização do evento, entidades e patrocinadores todos os direitos sobre minha imagem (TV, Jornais,
Revistas, Internet, Cartaz e etc.,) a serem feitas em qualquer tempo sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra
permissão verbal ou por escrito, na forma do artigo 20 do Código Civil Brasileiro e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.

_______/__________/_______________.

_______________________________________________
Assinatura do Atleta ou responsável (se menor de idade)
__________________________________________
Assinatura do Responsável da Academia
TAXAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FILIAÇÃO

MENORES DE 18 ANOS:
01 foto 3x4 recente;
Cópia do RG do responsável;
Cópia da certidão de nascimento do atleta;
Taxa: R$20,00

MAIORES DE 18 ANOS
01 foto 3x4 recente;
Cópia do RG do atleta;
Atleta faixa preta (Cópia do diploma)
Taxa R$20,00

OBS. Em todos os casos acima é necessário a assinatura do responsável da academia na ficha de filiação para comprovar a graduação (faixa) do atleta
e a sua aptidão para as práticas esportivas.
Atenção: Atleta FAIXA PRETA é obrigatório cópia do diploma.

IMPORTANTE: O ATLETA DEVERÁ SEMPRE RENOVAR SUA CARTEIRA QUANDO FOR PROMOVIDO (GRADUADO)
DE FAIXA.
EX: o atleta que tem carteira de faixa azul, para poder competir na faixa roxa deverá renovar sua carteira, caso contrário será
desclassificado do evento.

