TERMO DE RESPONSABILIDADE
Surf:

Bodyboard:

Longboard:

[ Assinale por favor com uma cruz a modalidade em que se inscreve. ]

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO:
Nome:
B.I./Cartão Cidadão/Passaporte:
Telefone:

Data Emissão/Data Validade:
Telemóvel:

/

/

E-mail:

SEGURO DESPORTIVO/SAÚDE:
Sim:

Não:

Se "Sim", indique Entidade: Apólice nº:

Validade:

/

/

Tel./Fax de contacto/Assistência da Seguradora:
EMERGÊNCIA:
Telefone:

Nome:

Afinidade:

Telefone:

Nome:

Afinidade:

Eu, abaixo-assinado, declaro estar ciente e reconhecer os riscos inerentes à prática do Surf. Declaro ainda que é da minha
responsabilidade a participação na(s) aula(s), não podendo exigir qualquer indemnização à COSMIC WAVES, UNIPESSOAL, LDA.,
por qualquer dano que possa decorrer da prática da actividade.
Declaro ainda que zelarei pelo material que me foi entregue pela POCEAN SURF ACADEMY,
o qual deverei devolver no mesmo estado de conservação em que me foi entregue, sob pena de ter que suportar o seu custo integral,
caso o mesmo esteja danificado, aquando da conclusão da aula.
Caso alugue algum material pertencente à POCEAN SURF ACADEMY, declaro que o deverei devolver no mesmo
estado de conservação em que me foi entregue, aquando do aluguer, sob pena de ter que suportar o seu custo integral,
caso o mesmo esteja danificado, aquando da sua devolução.
Assinatura [ B.I./Cartão de Cidadão ]:

Data:

/

/

[ Assinatura do Encarregado de Educação, se menor de 18 anos ]

COSMIC WAVES UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Emigrante, nº 4, 3º A – CP: 2655 – 269 Ericeira, Portugal

Praia de Ribeira D'Ilhas, Ericeira, Portugal
Tel.: +351 91 005 66 20 – [ Ricardo Cosme ]
Tel.: +351 92 530 73 17 – [ Informações e Marcações / Informations and Booking ]
e-mail: info@pocean.pt / e-mail Ricardo: ricardo@pocean.pt

PATROCINADOR OFICIAL

www.pocean.pt

POCEAN PARTNER

ESCOLA CERTIFICADA

www.facebook.com/Pocean-Surf-Academy
TORNA-TE FÃ DA NOSSA PÁGINA!

A LVA R Á N . º 6 / 2 0 1 4

MEMBRO ASSE

