CONSENTIMENTO PARA ELEGIBILIDADE NA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
DA PARACANOAGEM- CBCa

Explicação: Todos os atletas de Paracanoagem devem ser classificados respeitando o Guia de
Classificação da FIC e da CBCa, para assim competir em eventos de Paracanoagem organizados
pela Confederação Brasileira de Canoagem
Falhas na cooperação com os classificadores ou no procedimento de classificação tornará o
atleta inelegível em eventos da CBCa.
O processo de classificação será conduzido com os devidos cuidados e respeitando os limites e
possíveis desconfortos de cada atleta. De qualquer forma, a não finalização do processo de
classificação, independente do desconforto, resultará na não classificação, conseqüentemente
a inelegibilidade para competir no Evento da CBCa. O atleta pode revogar seu consentimento
a qualquer momento, entretanto o processo não será realizado e o atleta também não será
elegível.
Assinando este formulário de consentimento, o atleta está de acordo em não realizar qualquer
reclamação contra os classificadores da CBCa, podendo ser critério de indenização por
quaisquer danos ou reivindicações, se este for relatado durante o processo de Classificação.
Seguindo estes critérios, é um acordo do atleta da Paracanoagem, e um responsável legal;
consentindo que os atletas concordem completamente em participar do processo de
Classificação Funcional e os critérios da elegibilidade organizados pela CBCa.
Os usos destas informações serão extremamente restritos ao uso da administração do Comitê
de Paracanoagem da Confederação Brasileira de Canoagem e seus classificadores funcionais,
sendo, se necessário, realizar outras classificações Funcionais no próximo ano, ou quando a
Comissão de Classificadores acharem necessário.
Ao assinar abaixo, o canoísta se compromete a concluir o teste honestamente com o melhor
de sua capacidade.

Eu,.....................................................................................da (associação)....................................,
consinto a ser classificado pela equipe de Classificadores de Paracanoagem, da CBCa,
respeitando os procedimentos para a participação no Evento da Confederação Brasileira de
Canoagem.

Eu,...............................................................................................responsável
pelo
......................................................................., consinto em respeito a pessoa acima.

atleta

Assinatura do atleta:.........................................................................Data:........../............/.............
Assinatura do Responsável:............................................................. Data:........../............/.............

