
 
 

Escolinha de futebol 

Associação Desportiva Classista Alcoa Poços 

Av. Wenceslau Braz,1500- Bairro Dom Bosco tel. 3713-1503 

Prof. Erik: 8857-0397  
 

Termo de responsabilidade 
 

Aluno: Data de Nascimento:____/____/_____ 

Pai: CPF: 

Mãe: CPF 

Endereço: Bairro: 

Telefone Fixo: Celular: 

Escola: Série: 
 

Este documento estabelece as regras para a participação do atleta em nossas atividades: 
 

1- O responsável declara ter pleno conhecimento de que os treinos envolvem testes físicos, treinos com 

bola, coletivos e qualquer outro tipo de trabalho físico ou técnico necessário; 
 

2- O responsável declara que o atleta não sofre de nenhuma doença ou limitação física que desaconselhe 

ou impeça a participação do mesmo; 
 

3- O responsável declara estar ciente de que, como qualquer outra atividade física, podem ocorrer lesões 

ou ferimentos nos jogos, amistosos e treinos; 
 

4- Sendo desejo do atleta e do responsável que o primeiro participe dos treinos, jogos e amistosos, ambos 

isentam o clube de toda e qualquer responsabilidade por eventuais lesões físicas, fraturas, acidentes em geral 

ou danos de qualquer natureza que venham a ocorrer durante as atividades, cabendo-nos unicamente, prestar 

assistência imediata no local, em caso de ferimentos e pequenas contusões; 
 

5- Pedimos aos pais que não deixem seus filhos trazerem nenhum objeto de valor para o clube, pois o 

mesmo não se responsabiliza por eles; 

 

6- Todo atleta deverá manter um comportamento exemplar, tanto dentro como fora das dependências da 

escolinha. Além disso, gostaríamos de deixar claro que estaremos isentos de responsabilidades por quaisquer 

atos disciplinares praticado por atletas fora de nossas dependências; 
 

7- Por estar de acordo com os itens estabelecidos, autorizo a participação do atleta nas atividades 

 

Poços de Caldas, ______ de _____________ de 201 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

Autorização Escolar 
 

Declaro estar ciente e autorizo as ações da Escolinha da ADC Alcoa Poços em estar visitando a escola de meu 

meu filho, para saber de suas ações, rendimento e comportamento. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

A ADC Alcoa Poços desde já fica a disposição de todos para dirimir quaisquer dúvidas. 


