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              Anexo “A” 
 

 

1º ACOAR OPEN – OCEAN KAYAK - 2010 
26 de setembro  

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 
 
Associação :________________________________________________  
 
Responsável: _______________________________________________ 
 
Cidade:_______________________________U.F. ________________ 
  
 
A) Classe I - Oceânico Duplo Masculino (Júnior – Sênior – Master e SuperMaster) 
 
 
1.__________________________________________________ID:_______________   
2.__________________________________________________ID:_______________  
 
1.__________________________________________________ID:_______________  
2.__________________________________________________ID:_______________  
 
1.__________________________________________________ID:_______________  
2.__________________________________________________ID:_______________  
 
1.__________________________________________________ID:_______________  
2.__________________________________________________ID:_______________  
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B) Classe I Oceânico Duplo Misto  
 

 
 

1.__________________________________________________ID:_______________   
2.__________________________________________________ID:_______________  
 
1.__________________________________________________ID:_______________  
2.__________________________________________________ID:_______________  
 
1.__________________________________________________ID:_______________  
2.__________________________________________________ID:_______________  
 
 
 
 
C) Classe I - Oceânico individual Masculino (Júnior – Sênior – Master e SuperMaster) 
 
 
1.____________________________________________________ID:________________  
 
2.____________________________________________________ID:________________  
 
3.___________________________________________________ID:________________  
 
4.___________________________________________________ID:________________  
 
5.___________________________________________________ID:________________  
 
6.___________________________________________________ID:________________  
 
7.___________________________________________________ID:________________  
 
 
 
D) Classe I (Oceânico individual Feminino)  
 
1.____________________________________________________ID:________________  
 
2.____________________________________________________ID:________________  
 
3.____________________________________________________ID:________________  
 
4.____________________________________________________ID:________________  
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E) Classe II Masculino - (Júnior – Sênior – Master e SuperMaster) 
 
 
 
1.____________________________________________________ID:________________  
 
2.____________________________________________________ID:________________  
 
3_____________________________________________________ID:________________  
 
4_____________________________________________________ID:________________  
 
 
F) Classe II (Feminino) – (Sênior – Master) 
 
 
1.____________________________________________________ID:________________  
 
2.____________________________________________________ID:________________  
 
3.___________________________________________________ID:________________  
 
4.___________________________________________________ID:________________  
 
5.___________________________________________________ID:________________  
 
6.___________________________________________________ID:________________  
 
7.___________________________________________________ID:________________  
 
8.___________________________________________________ID:________________  
 
9____________________________________________________ID:________________  
 
 
 
A ficha acima e o Termo de Responsabilidade é de preenchimento obrigatório para 
que o atleta possa competir legalmente no 2º ACOAR OPEN – OCEAN KAYAK – 
2010.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 

2º ACOAR OPEN – OCEAN KAYAK 
26 de Setembro – 2010 / Praia Grande – Angra dos Reis 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

É de total responsabilidade de cada atleta, participante, dirigente e responsável legal, o 
condicionamento físico compatível com o percurso da prova da qual o atleta/participante está se 
inscrevendo, bem como sua integridade mental e a perfeita condição de uso de todo seu 
equipamento de competição: embarcação, colete salva-vidas, flutuadores de embarcação, remo, 
saia, etc.  

O atleta/participante inscrito declara saber nadar.  
A organização tem o apoio de embarcação a motor para prestar ajuda aos participantes em 

caso de necessidade.  Mesmo assim, o percurso em águas abertas é longo e sujeito à travessia de 
embarcações motorizadas de terceiros. O atleta tem de estar ciente deste fato, deve ser 
cuidadoso, prudente e calmo, e estar consciente de que o resgate pode não vir a ser imediato. Se 
o atleta achar que corre riscos de qualquer natureza, deve pedir ajuda a qualquer embarcação 
mais próxima ou remar/nadar para a costeira.  

Não será de responsabilidade da organização, da ACOAR – Associação de Canoagem 
Oceânica de Angra dos Reis, da Prefeitura de Angra dos Reis e seus colaboradores ou de 
qualquer patrocinador, parceiro ou apoiador do evento, quaisquer acidentes que venham ocorrer 
com o atleta/participante em decorrência do evento ou das competições. 

É de total responsabilidade do atleta/participante ou seu responsável legal qualquer dano que 
porventura venha a ser cometido ou causado por ele no local da competição, em seus 
equipamentos,  a si ou a terceiros, seja física, moral ou materialmente, que decorram de atos de 
negligência, uso indevido ou inadequado dos materiais e equipamentos, descuido, má fé, etc., no 
transcorrer do evento, da utilização de seus equipamentos, instalações, nome ou imagem. 

Todo atleta tem o compromisso de  manusear seu próprio lixo para depositá-lo em local 
adequado. 

Os atletas e participantes desse evento, seus amigos, assistentes e familiares aceitam 
incondicionalmente serem divulgados através de fotos, filmes e entrevistas em veiculações em 
rádios, jornais, revistas, televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou 
publicitários pertinentes a esta organização ou demais instituições ou empresas ligadas a este 
evento, sem acarretar ônus às mesmas ou aos próprios meios de veiculação. 

 

 

Angra dos Reis, _______de _______________de 2010. 

 

 

 
RG:______________________Exp.:_______________________       
 
Assinatura:____________________________________________ 
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2º ACOAR OPEN – OCEAN KAYAK 
26 de Setembro - 2010 

Praia Grande – Angra dos Reis 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE EM CASO DE: 

 MENOR DE IDADE 

 
É de total responsabilidade de cada atleta, participante, dirigente e responsável 

legal, o condicionamento físico compatível com o percurso da prova da qual o 
atleta/participante está se inscrevendo, bem como sua integridade mental e a perfeita 
condição de uso de todo seu equipamento de competição: embarcação, colete salva-
vidas, flutuadores de embarcação, remo, saia, etc.  

O atleta menor/participante inscrito declara saber nadar.  
A organização tem o apoio de embarcação a motor para prestar ajuda aos 

participantes em caso de necessidade.  Mesmo assim, o percurso em águas abertas é 
longo e sujeito à travessia de embarcações motorizadas de terceiros. O atleta tem de 
estar ciente deste fato, deve ser cuidadoso, prudente e calmo, e estar consciente de 
que o resgate pode não vir a ser imediato. 

 Se o atleta achar que corre riscos de qualquer natureza, deve pedir ajuda a 
qualquer embarcação mais próxima ou remar/nadar para a costeira.  

Não será de responsabilidade da organização, da ACOAR – Associação de 
Canoagem Oceânica de Angra dos Reis, da Prefeitura de Angra dos Reis e seus 
colaboradores ou de qualquer patrocinador, parceiro ou apoiador do evento, quaisquer 
acidentes que venham ocorrer com o atleta/participante em decorrência do evento ou 
das competições. 

É de total responsabilidade do atleta menor/participante ou seu responsável legal 
qualquer dano que porventura venha a ser cometido ou causado por ele no local da 
competição, em seus equipamentos,  a si ou a terceiros, seja física, moral ou 
materialmente, que decorram de atos de negligência, uso indevido ou inadequado dos 
materiais e equipamentos, descuido, má fé, etc., no transcorrer do evento, da 
utilização de seus equipamentos, instalações, nome ou imagem 

Todo atleta tem o compromisso de  manusear seu próprio lixo para depositá-lo em local adequado.Os 
atletas e participantes desse evento, seus amigos, assistentes e familiares aceitam incondicionalmente 
serem divulgados através de fotos, filmes e entrevistas em veiculações em rádios, jornais, revistas, 
televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários pertinentes a esta 
organização ou demais instituições ou empresas ligadas a este evento, sem acarretar ônus às mesmas ou 
aos próprios meios de veiculação. 

Eu,_______________________________________,RGn.º_______________ 

Órg.Exp._______Residente:________________________________Tel: do 
menor identificado abaixo, autorizo sua participação no evento acima 
citado, declarando estar ciente e de acordo com o regulamento da 
competição escolhida e com o presente Termo de Responsabilidade. 

Nome do Menor:_________________________________Grau 
Parentesco:_____________ 

                                                 ____, _______de _______________de 2010. 

                                               _______________________________________ 

                                                Assinatura do Responsável  


