Federação Portuguesa de Canoagem - Paracanoagem

INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO – Classificação Desportiva (1/1)

Nome de Família:
Sexo: Masculino

Nome Próprio:
Feminino

Data Nascimento: (d/m/a)

Clube/Entidade

Para que um atleta de canoagem seja elegível para competir em eventos de Paracanoagem da Federação Portuguesa de
Canoagem, deve ser classificado de acordo com as diretrizes da Classificação da ICP/ICF. A não cooperação com os
Classificadores, apresentação de documentação ou a não conclusão do procedimento de classificação resultará na
inelegibilidade para competir nos eventos de Paracanoagem.
O processo de classificação será conduzido com o cuidado para evitar qualquer desconforto ao participante. No entanto,
a não conclusão do processo de classificação (independentemente do desconforto) fará com que o atleta não seja
classificado e, portanto, não seja elegível para competir nos eventos de Paracanoagem. O atleta pode retirar o seu
consentimento a qualquer momento, ficando a classificação sem efeito, e portanto, não elegível para competir em
eventos de Paracanoagem.
Ao assinar este formulário de consentimento, o atleta concorda em renunciar o direito de qualquer reclamação contra
os Classificadores ou a FPC (ou que terceiros possam reclamar) por quaisquer danos ou reivindicações de danos pessoais,
relacionados com o procedimento de classificação do atleta. O atleta concorda em indemnizar integralmente a FPC e os
Classificadores caso qualquer reclamação seja feita contra eles.
O presente é um acordo do atleta e/ou dos pais/responsáveis (no caso de menor ou na ausência das capacidades
cognitivas mínimas), consentindo participar plenamente no procedimento de classificação, tendo em conta critérios de
elegibilidade do IPC/ICF. A FPC usará as informações apenas para a Classificação Desportiva da Paracanoagem, de acordo
com as regras do IPC/ICF.
Ao assinar abaixo, o atleta concorda em completar o teste honestamente aplicando a melhor de suas capacidades.

Data: ___ / ___ / ______

Assinatura do Atleta: __________________________________

No caso de menor que 18 anos (ou na ausência das capacidades cognitivas mínimas), deve assinar o
Encarregado de Educação/Tutor/Guardião: ______________________________________________
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