
 

 

Anexo III 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ATLETA MENOR DE 18 ANOS 

 

Para menores de dezoito (18) anos de idade, o pai, mãe ou responsável legal aceita e 

concorda com as condições descritas no Anexo II (constante no regulamento da 22.ª 

Corrida da Cidade de Vendas Novas), confirmando que tem a capacidade jurídica e a 

autoridade para agir em nome do menor inscrito. 

Para o efeito vai assinar termo de responsabilidade anexo (anexo III) que deverá ser 

entregue à organização para efeitos de levantamento do dorsal de participação.  

 

Termo de responsabilidade para atleta menor de 18 anos 

Eu (nome) ______________________________________________________________,  

Nascido(a) a   _/__  /____, portador do (b.i./c.c.) nº ________________, residente em 

___________________________________________, c. p.           -         , localidade 

____________________________________________, na qualidade de (pai, mãe, 

encarregado de educação) ________________________, do atleta (nome) 

_______________________________________________________, nascido(a) a   __/  

___/ _____  , portador do (b.i./c.c.) nº_____________, para os devidos efeitos e sob 

minha inteira responsabilidade, declaro que :  

1. Não possuir, o menor, quaisquer contraindicações médicas para a prática das atividades 

físicas a desenvolver no âmbito “22ª Corrida Cidade de Vendas Novas”;  

2. Que é da minha inteira responsabilidade assegurar previamente à participação, do estado 

de aptidão física do menor para o exercício daquelas atividades de acordo com o 

estabelecido na lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (lei de bases da atividade física e do 

desporto), n.º 2 do artigo 40.º;  

3. Que com a presente declaração e por minha livre e expressa vontade, prescindo de 

apresentar atestado médico que comprove a aptidão física do menor;  

4. Que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que assumo a responsabilidade 

pelos riscos inerentes à sua participação.  

 

Vendas Novas, ____ de ______________ de 2016 

 

 

O declarante 

____________________________________________________________ 

(assinatura conforme documento de identificação) 


	nome1: 
	bi1: 
	residencia1: 
	codigo1: 
	postal1: 
	localidade1: 
	encarregado1: 
	nome2: 
	dia2: 
	mes2: 
	ano2: 
	dia1: 
	mes1: 
	ano1: 
	bi2: 
	dia3: 
	mes3: 


