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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO PARA O SURFE ADAPTADO - CBSURF 

 

COMPETIÇÃO: SELETIVA NACIONAL CBSURF PARA ATLETAS 

DO SURFE ADAPTADO. 

 

 

ATLETA  

Nome:_______________________________________________  

Data de Nascimento:___ /___ /___ . 

Identidade nº: _____________   Orgão Expedidor: ___________ 

 

OBS.: No caso de impossibilidade do atleta assinar, preencher os 

dados do Representante ou Responsável Legal. 

 

 

RESPONSÁVEL / REPRESENTANTE LEGAL:  

Nome: ______________________________________________  

Data de Nascimento: ___ /___ /___. 

Identidade nº ______________  Orgão Expedidor: ___________ 

Grau de parentesco: ___________________ 

 

 

1. Tendo em vista a SELETIVA NACIONAL DA CBSURF PARA 

O SURFE ADAPTADO, que ocorrerá nos dias 16 a 18 de 

setembro de 2022, declaro que a CBSURF, por meio do seu 
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Departamento Jurídico, bem como do seu Corpo Médico, 

informaram-me, que será necessário para participação na 

referida competição a assinatura do presente termo; 

 

2. A proposta da competição será criar um ambiente que 

promova a reabilitação e a inclusão social dos atletas e o 

respeito mútuo dentro e fora do mar;  

 

3. Declaro também, que por meio do presente termo, 

claramente entendo os riscos e complicações potenciais a 

que estou sujeito. Enquanto portador de deficiência e 

participando de uma atividade competitiva e, que estes, são 

especialmente os seguintes: traumas, contusões, 

luxações, fraturas, eventos cardiovasculares, 

afogamento e óbito;   

 

4. Entendo e me responsabilizo pelos eventos acima listados 

possíveis e por outros que possam ainda ocorrer;  

 

5. Autorizo a equipe médica a realizar os procedimentos 

cabíveis inerentes ao restabelecimento da minha saúde caso 

seja necessário e, outros cuidados diferentes daqueles 

inicialmente propostos para o restabelecimento da minha 

saúde. 

 

6. Autorizo a realização de fotos e/ou vídeos para 

documentação, que poderão ser utilizados com finalidades 

científicas e médicas, obedecendo-se os critérios de 

confidencialidade e sigilo impostos pela legislação vigente. 
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7. Também entendi que a qualquer momento e sem 

necessidade de dar nenhuma explicação poderei revogar 

este consentimento, antes que a competição se realize.  

 

 

_______________, ___ de __________ de 2022. Hora: __:__. 

 

 

 

____________________________________________ 

(Responsável / Representante Legal) 

Testemunha 1: ________________________________ CPF:_______________  

Testemunha 2: ________________________________ CPF:_______________  

 

 

A CBSURF PRESTOU TODAS AS INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS AO ATLETA OU A SEU REPRESENTANTE 

LEGAL CONFORME O TERMO ACIMA.  

 

 

_____________, ___ de ______________ de 2022. 

 

 

 

___________________________________________ 

 CBSURF – COMISSÃO ORGANIZADORA 

 


