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Informação e Termo de Consentimento do Atleta - CBCa
Sobrenome

Genero:

Nome

M

F

RG:

Data de Nascimento _____ / _____/ __________
Data Expedição _____ / _____/ __________

Endereço completo:

Clube:

Termo:
Para o canoísta ser elegível e poder competir em eventos oficiais de Paracanogem, o mesmo deverá ser classificado seguindo as regras de classificação da ICF.
A falta de cooperação durante todo o processo de classificação, bem como a não possibilidade de conclusão da mesma tornará atomaticamente o atleta inelegível para competições oficiais de Paracanoagem.
O processo de classificação funcional será realizado de forma individual evitando desconfortos durante a avaliação. No entanto, a impossibilidade de concluir-se todo o processo de classificação, independente do desconforto,
tornará o atleta inelegivel para competições oficiais de Paracanoagem.
O atleta poderá a qualquer momento retirar este termo de consentimento, porém ao realizá-lo o atleta não terá mais uma Classificação Funcional Oficial e também não poderá participar de eventos oficiais de Paracanoagem
realizado pela CBCa.
Ao assinar este termo de consentimento o atleta concorda em renunciar integralmente seus direitos para fazer qualquer reclamação contra os Classificadores, CBCa, ou outros envolvidos oficialmente durante o evento, bem
como tambem perdendo o direito de solicitar indenizações por quaisquer danos causados durante o processo de classificação
Este é um acordo entre o canoísta, e/ou resposável legal, consentindo plenamento com todos os criterios de elegibilidade e procedimento da Classificação Funcional, seguindo modelo internacional da ICF.
A CBCa só utilizará estes dados para fins de Classificação Funcional e banco de dados dos atletas.
Ao assinar abaixo, o atleta concorda em completar todo o teste seu melhor potencial funcional.

Eu,

Concordo em ser classificado conforme os criterios de eligibilidade e
procedimento de classificação modelo ICF, para eventos oficiais realizados
pela CBCa

Eu,

responsavel legal*, consinto pelo acima exposto.

em favor de:

Assinatura Atleta /
Responsavel Legal

Data
_____ / _____ / __________

*Obs: Poderá ser exigido comprovante de tutela

Testemunha
Nome e endereço testemunha:

Data
_____ / _____ / __________
Identificação Atleta

