FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO RIO DE JANEIRO
FICHA DE REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS
DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO:
RG:

DATA DE NASC:

APELIDO:

C.P.F.: OBRIGATÓRIO
NATURALIDADE:

SEXO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
NÚMERO:

COMPLEMENTO:

CEP:

E-MAIL:

BAIRRO:

CIDADE:

TEL FIXO:

MASC
FEM

UF:
CELULAR:

DADOS DO CLUBE
NOME DO CLUBE QUE ESTÁ SE INSCREVENDO OU TRANSFERINDO

CATEGORIA
ADULTO

BASE

FEM.

NOME DO CLUBE DE ORIGEM (NO CASO DE TRANSFERÊNCIA)
DADOS DO RESPONSÁVEL (CASO ATLETA SEJA MENOR DE 16 ANOS DE IDADE)
NOME COMPLETO:
C.P.F.:
RG:

GRAU DE PARENTESCO

DATA NASC. NATURALIDADE:

SEXO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
NÚMERO:

COMPLEMENTO:

E-MAIL:

CEP:

BAIRRO:

CIDADE:

TEL FIXO:

UF:
CELULAR:

1. Declaro para todos os fins que os dados são verdadeiros e que o atleta relacionado esta apto fisicamente a pratica do futebol e de atividades físicas de
acordo com liberação médica. Sendo assim, eu como responsável pela equipe e o atleta relacionado, assumimos a total responsabilidade pela veracidade
das informações e participação na competição, e declaramos ainda que estamos cientes de que a coordenação não se responsabilizará por acidentes ou danos
ocorridos durante a competição.
2. Declaro estar ciente de que a utilização do meu nome e/ou apelido, imagem, voz e material gráfico, têm como objetivos, a confecção de material
promocional, campanhas publicitárias da FF7RJ, e de quaisquer outros materiais em benefício da entidade, com periodicidade a critério da mesma;
3. Declaro estar ciente de que estas imagens poderão ser divulgadas via quaisquer meio de comunicação de massa, tal qual como: internet, televisão, jornal,
revista e rádio, ou outros aqui não mencionados, bem como através de mídias alternativas, tais como: celular, cinema, outdoor, mobiliário urbano e outros,
durante todo o período em que for atleta da FF7RJ e por mais 2 anos a partir da data de meu desligamento desta organização;
4. Declaro estar ciente de que esta cessão de direitos de imagem também compreende todo o material sonoro, audiovisual (ao vivo, VT ou gravações) e
fotográfico coletado durante os eventos organizados, realizados ou homologados pela FF7RJ nos quais eu participe, sem que eu receba compensação adicional
financeira ou de qualquer espécie, aqui renunciando a qualquer direito a tal compensação por mim, meus herdeiros e cessionária;
5. Como membro da FF7RJ, cumprirei as normas de conduta moral e desportiva compatíveis com a minha condição de atleta, bem como não me envolverei
com fatos que tragam prejuízo à imagem institucional da FF7RJ ou de seus patrocinadores;
6. Li a declaração relacionada nos parágrafos e itens anteriores na sua íntegra e declaro estar completamente ciente e de acordo com o Termo de Autorização
de Imagem do Atleta da FF7RJ.

Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 2018.
________________________________________
ASSINATURA DO ATLETA OU RESPONSÁVEL

__________________________________________________
ASSINATURA DO GESTOR DA EQUIPE

Endereço: Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, Nº 2900 – Lote 12 PAL 38182
Bairro: Barra da Tijuca – RJ – CEP: 22.631-052 - CNPJ: 25.100.755/0001-99

MASC
FEM

