INSCRIÇÃO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEVÔLEI - CBFv
Rua Tv. Cuiabá Qd. 33 Lt. 05 Setor S. Judas Tadeu CEP 74685-180
FONE: (62) 3205-5055 – Goiânia - Goiás
www.cbfv.com.br / cbfv@terra.com.br

RENOVAÇÃO
REGISTRO

CADASTRO DE ATLETA
NOME:
APELIDO:

DATA DE NASCIMENTO:

RG:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

SEXO: FEMININO: (

)

MASCULINO: (

/

/

CPF:

)

ESTADO CIVIL:

TIPO SANGUÍNEO:

PESO:

ALTURA:

NACIONALIDADE:

NATURAL:

ESTADO:

PROFISSÃO:

ESCOLARIDADE:

TREINADOR:

CAMISA TAMANHO:

SHORTE TAMANHO:

MÃE:
PAI:
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL:
TELEFONE: (

)

CELULAR: (

)

FEDERAÇÃO:

REGISTRO:

*TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBIRGATÓRIO

RESPONSÁVEL MENOR DE IDADE:
NOME:
RG:

CPF:

TELEFONE:

DECLARAÇÃO
O atleta e o responsável pelo atleta menor de idade declaram que estão cientes e aceitam
os regulamentos que todo o atleta filiado deverá seguir e em especial os termos e
condições seguintes:
1. A Filiação do atleta nesta entidade de controle e prática é válida por doze (12) meses
corridos.
2. A anuidade do atleta vence no dia 31 de Dezembro de cada ano.
3. O Atleta se compromete a manter seus dados cadastrais atualizados junto a CBFv sob
pena de cancelamento e/ou suspensão de sua filiação.
4. O atleta está ciente de que não poderá estar filiado em mais de uma entidade de
administração do futevôlei, nem mais do que uma federação estadual;
5. A CBFv poderá fazer uso de fotos ou filmagens do atleta tomadas durante competições,
para serem usadas com propósito de divulgação e/ou promoção do esporte, não podendo o
atleta exigir qualquer compensação financeira, sendo desnecessário para tanto, qualquer
tipo de permissão verbal ou por escrito;
6. O atleta declara estar apto física e mentalmente, e ciente de que o Futevôlei é uma
modalidade esportiva que poderá provocar lesões, durante os treinamentos e competições.
Portanto o mesmo isenta a Confederação de qualquer responsabilidade decorrente de
acidentes, por ventura, ocorridos nas competições, treinamentos e eventos de qualquer
natureza realizados pela mesma, salvo as competições que tiverem cobertura de seguro de
acidentes pessoais.
______________________ - _______, ______ de ___________________ de 2017.
___________________________________________
Atleta

__________________________________________
Assinatura do Responsável Menor de Idade

