
PROJETO CCVL 2010 – MODELO DE FICHA CADASTRAL 

 
Comp. ID  GPS  Logo Xxxx (clube – Cidade) 

x ª Etapa do CCVL 2010 Camisa  Kit  

 
Dados Cadastrais 

Nome   
E-mail  Modelo GPS  

CIVIL ID  Habilitação    [     ]  ABVL    [     ] ABP    No.:  
Fabricante  Modelo  Cor  
Categoria      [    ] SERIAL                               [    ] OPEN                                   [ X ]  MASTER * 

Classif. 
Equipamento 

     [    ] Fun ( DHV 1)                      [    ] Lite ( DHV 1-2)                      [    ] Sport ( DHV 2)             
     [    ] Serial ( DHV 2-3)                [    ] Open  (DHV Comp.) 

Sexo      [    ] Masculino        [    ] Feminino  Data nascimento     /     / 
Nacionalidade  Patrocinador  

Endereço  
Bairro  Cidade   

Estado  CEP  Telefone (   )   Celular (   )   
Tipo Sanguineo  RH  Plano Saude  

Alergias  
Descreva ao lado qualquer informação sobre 
sua saúde cujo conhecimento seja importante 
ou vital em caso de atendimento médico!  

 

 
Contato de Emergência 
Nome   Parentesco   Fone.    Cel.   
Nome   Parentesco   Fone.   Cel.   
Nome   Parentesco   Fone.   Cel.   
 
Leia Atentamente! Esta é uma declaração de isenção e liberação de responsabilidades. 
 
1. Eu sou um competidor na competição "XXX (CLUBE – CIDADE)", realizada em XXX (CIDADE)  de XX a XX de XXXXX de 2010. Eu 
tenho conhecimento que participar da Competição e outras atividades relacionadas envolve riscos, pode ser perigoso e apresenta 
risco de danos físicos ou morte. Eu assumo totalmente todos os riscos associados com a participação na competição, incluindo os 
não associados diretamente com a competição e treinamentos. Apesar de todos os riscos, eu desejo participar da competição "XXX 
(CLUBE – CIDADE)".  (Rubrica:________________________). 
 
2. Declaro ter total conhecimento do regulamento da competição "XXX (CLUBE – CIDADE)", bem como de todas as informações 
contidas neste informativo. (Rubrica:________________________). 
 
3. Declaro que autorizo aos organizadores, clube local de vôo livre, patrocinadores a gravar sons e imagens, por qualquer meio de 
gravação conhecido, de minha pessoa e equipamentos, durante a competição, incluindo os não associados diretamente com a 
competição e treinamentos, permitindo ainda o uso destes sons e imagens para divulgação do esporte e evento, em qualquer tipo de 
mídia, sendo que não reivindicarei compensações monetárias, morais ou cópias das imagens. (Rubrica:________________________). 
 
4. Em contrapartida para poder participar na competição "XXX (CLUBE – CIDADE)", eu concordo em isentar de qualquer 
responsabilidade os organizadores, corpo técnico do evento, proprietários de áreas utilizadas no Evento (Abrangendo decolagem, 
pouso, veículos de resgate, áreas de premiação e festas), A prefeitura local e seus representantes bem como todas as pessoas que 
trabalhem direta ou indiretamente na competição "XXX (CLUBE – CIDADE)". Eu libero todos os citados acima de qualquer 
reivindicação que eu possa fazer em resultado de danos físicos, incluindo morte, ou materiais ocorridos durante ou relacionados com 
a competição "XXX (CLUBE – CIDADE)". Prometo não processar ou abrir ações penais ou judiciais contra nenhum dos citados. 
(Rubrica:________________________). 
 
5. Esta isenção de responsabilidades sobrepõe-se a qualquer outro acordo entre as partes, e é regido pelas leis do Brasil. Eu desejo 
que este documento seja interpretado o mais abrangentemente possível. Concordo que o fórum deste contrato é na cidade de "XXX 
XXX - CIDADE. (Rubrica:________________________). 
 
6. Verificando-se que qualquer parte desta declaração não é aplicável dentro da lei vigente no Brasil, todas as outras partes 
continuam a ter plena validade e efeito. (Rubrica:________________________). 
 

7. Somente pilotos da FCVL poderão participar das categorias Serial e Open, conforme regulamento CCVL 
2010, item b, do Capitulo I, Artigo 1º. Na Categoria MASTER participam todos os pilotos inscritos. 
 
EU LI COM ATENÇÃO ESTE DOCUMENTO E ENTENDO TOTALMENTE SEU CONTEÚDO. ENTENDO QUE 
ESTA É UMA DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES E AÇÕES LEGAIS, E A ASSINO DE 
LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE.  
 
 
XXX - CIDADE , XXX - DIA , XX de XXXXXX  de 2010. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do competidor 


