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FICHA DE CADASTRO DE ATLETA
1 - DADOS DO ATLETA
Entidade
Nome do atleta
Número do RG

Estado Emissor

Data de nascimento

Escola onde estuda

ESPAÇO
RESERVADO PARA
FOTO 3X4

Série

(não cole a foto)

Filiação
Pai:
Mãe:
Endereço
Bairro

CEP

Cidade

Estado

2 - CHECK LIST DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA A PROVA DE RESIDÊNCIA

O atleta reside com:

com os pais

com responsável (parentes ou outros)

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
esta ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada pelos responsáveis
uma foto 3x4 datada de 2017 (sem colar na ficha, com nome do atleta e cidade anotados no verso)
RG (cópia) ou cópia do protocolo de solicitação do RG
comp. de residência (original da conta de água, luz ou telefone fixo) – datado de 2016/2017 (com no minimo 60 dias de emissão)
título de eleitor dos pais ou responsável – data de expedição do título de eleitor deve ser anterior a 60 dias da inscrição do atleta
prova do vínculo familiar entre o atleta e o responsável caso resida com tios, avós ou irmãos.
DOCUMENTOS OPCIONAIS (anexar 1 documentos dos listados)
declaração escolar
prova de propriedade de empresa ou imóvel rural no município
comprovante de trabalho no município
3 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, DE SAÚDE E APTIDÃO FÍSICA PARA A PRÁTICA ESPORTIVA

Eu, ______________________________________________________________________ , portador da
Cédula de Identidade RG nº ________________________________ expedido pela _____________ , na qualidade de pai(s)
ou responsável(is), solidariamente com ________________________________________________ , portador da Cédula de
Identidade RG nº __________________________ expedido pela ____________ , na qualidade de diretor de esportes ou
técnico do atleta acima qualificado, DECLARAMOS que somos responsáveis pelo menor acima citado e que o mesmo goza
de perfeita saúde para a prática esportiva estando apto a participar das competições realizadas pela LIGA SUL NORTE
PIONEIRO DE DESPORTOS. Declaramos ainda que isentamos a LSNPD, seus organizadores e demais envolvidos de
quaisquer problemas oriundos de acidentes, fatalidades ou outras ocorrências no decorrer das competições.
Pela verdade, firmamos a presente autorização.
________________________, _____ de _______________________ de 2017.

____________________________________________
Assinatura do(s) pai(s) ou responsável(is)

____________________________________________
Assinatura do Diretor de Esportes ou Técnico

