
Ficha de inscrição -  DelegaDo/Dirigente

DaDos Pessoais      

nome completo 

data de nascimento        /       /                                    com deficiência?          sim          não 

Portador do documento de identificação (Bi/cartão do cidadão/Passaporte/outro)* nº 

nacionalidade    naturalidade  

residente em                                                                                                

codigo Postal (cP)              -            localidade                                                    freguesia                           * riscar o que não interessa

em caso de emergência contactar

nome completo

Telemovel

DaDos Da insCriÇÃo

Desportos Coletivos Desportos individuais Desportos adaptados

 andebol  atletismo  atletismo

 Basquetebol  ciclismo  Boccia   

 Futsal  Ginástica  Goalball

 rugby  Judo  natação

 Voleibol  natação 

   skate  

   Ténis de mesa

        

Tamanho da camisola s M L XL     

Tens equipa para as olisipíadas? sim não 

nome de equipa               freguesia       

e-mail  do delegado/dirigente                                                                    telem. delegado/dirigente 

inscreveste-te nesta freguesia por

 Morada de residência 

 escola nome
  Morada                                             cP              -  

 clube nome
  Morada                                             cP              -  

 Morada de familiar nome
  Morada                                             cP              -  

 emprego nome da empresa
  Morada                                             cP              - 

Fotografia



TerMo de resPonsaBiLidade - DelegaDo/Dirigente

eu,

portador do documento de identificação (Bi/cartão do cidadão/Passaporte/outro)* nº

válido até        /       /              residente em

codigo Postal                 -                 Localidade                                                                                                                             
* riscar o que não interessa

Declaro que:

Participar nas oLisiPÍadas integrando a equipa-freguesia como delegado/dirigente, acompa-

nhando a equipa-freguesia e zelando pelo bem-estar, bom comportamento e espírito desportivo 

dos atletas, conforme os regimentos das oLisiPÍadas.  

assumo nos termos e para efeitos dos disposto no nº2 do art.º 40º da Lei nº 5/07, de 16 de Janeiro 

(Lei de Bases da actividade Fisíca e do desporto), a especial obrigação nela consignada e infor-

mo que me assegurei previamente junto de entidade médica de que o meu educando não tem 

quaisquer contra-indicações para a prática da actividade ou exercício que pretende desenvolver 

no âmbito das oLisiPÍadas.

autorizo que sejam capturadas imagens do meu educando no âmbito dos jogos das oLisiPÍadas, 

com respeito pela legislação vigente e para uso exclusivo em ações de divulgação e promoção 

deste evento ou do município de Lisboa.

                                                                              Lisboa, 

(assinatura do delegado/dirigente)

(dia) (mês) (ano)


