
Termos e autorizações para atleta  

menor de idade participar das atividades da flotilha 

 

 

Este documento é parte do procedimento de inscrição do velejador para participar das atividades 

das flotilhas de vela jovem do Yacht Club Santo Amaro, CNPJ 62.344.015/0001-24, com os 

termos e autorizações necessários para a participação de atleta menor de idade nas atividades 

da flotilha. 

 

ATLETA menor de idade: 

 

Nome  __________________________________________ 

CPF nº __________________________________________  

Data de nascimento: _____/ ____ / ________ 

 

RESPONSÁVEL pelo atleta: 

 

Nome   __________________________________________ 

CPF nº __________________________________________ 

Aceite do código de conduta 
Declaro estar ciente e aceito cumprir o “Código de Conduta para Jovem Atletas”, publicado no 

site do YCSA, na aba “Sailing Team”, item “Regulamento”. 

Autorização para participação nas atividades da flotilha 
Na qualidade de RESPONSÁVEL pelo ATLETA, autorizo sua participação nas atividades das 

flotilhas, incluindo atividades em terra, treinos em água, competições, eventos sociais e demais 

atividades, sendo tais atividades realizadas em São Paulo ou outra localidade. 

Limitação de responsabilidade 
Na qualidade de RESPONSÁVEL pelo ATLETA, tenho plena ciência dos riscos envolvidos na 

prática do esporte da vela e nas práticas de preparação física ou outras atividades relacionadas e 

isento o Yacht Club Santo Amaro de qualquer responsabilidade por eventuais lesões físicas, 

acidentes ou danos de qualquer natureza decorrentes das atividades de recreação, treino, 

competição e demais atividades realizadas nos respectivos intervalos e no período da 

permanência do ATLETA nas dependências do clube ou nos locais onde estas atividades se 

desenvolverem. 



Autorização para encaminhamento médico de urgência 
Na qualidade de RESPONSÁVEL pelo ATLETA, autorizo que o ATLETA seja encaminhado 

para o local conveniado mais próximo em caso de necessidade de atendimento médico de 

urgência. 

Declaração de apto ao esporte 
Na qualidade de RESPONSÁVEL pelo ATLETA, declaro que o ATLETA está apto e possui 

plenas condições de saúde física e mental para a prática de atividades esportivas.  

Autorização de uso de imagem 
Na qualidade de RESPONSÁVEL pelo ATLETA, autorizo o uso de fotos e vídeos do ATLETA 

pelo YCSA ou por seus parceiros, para fins não comerciais. 

Antidoping 
Na qualidade de RESPONSÁVEL pelo ATLETA, declaro que o ATLETA concorda em cumprir 

as regras antidoping. Também autorizo o ATLETA, quando necessário, a se submeter aos 

controles antidoping. 

Aceite das atividades da flotilha 
Na qualidade de RESPONSÁVEL pelo ATLETA, aceito a programação de atividades da flotilha 

definidas em conjunto com o Capitão de Flotilha e equipe técnica do YCSA, além de arcar com 

os custos estabelecidos decorrentes destas atividades. 

Declaração de veracidade 
Declaro serem verdadeiras as informações apresentadas na inscrição na flotilha e nos demais 

documentos apresentados. 

 

 

São Paulo,  ____ de ________________de 2022 

 

 

 

 

 

Assinatura do ATLETA  Assinatura do RESPONSÁVEL 

 


