
 

Club Internacional de Foot-Ball 

Ficha de Inscrição - Torneio Escada 2020 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Nº de Sócio do CIF: ___________              Data de Nascimento: ___/___/____      

Nº Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade: ________________    Válido até ___/___/____ 

Telemóvel: ________________           Email: _________________________________________ 

Escalão: -45 SM/SF           +45 SM/SF           +60  SM/SF            Feminino  
 

Nota: Todos os jogadores que tenham licença FPT válida, como jogador (29€/ano) ou como praticante (16€/ano), estão cobertos pelo seguro em 

vigor na FPT. Inscreva-se na FPT para beneficiar do seguro. 

Termo de Responsabilidade 

Declaro que estou ciente e que tomei conhecimento da legislação em vigor, pelo que asseguro que não possuo quaisquer contraindicações para a prática da 

atividade desportiva que pretendo desenvolver neste evento desportivo organizado nas instalações do CIF designado como “TORNEIO ESCADA”, e assumo, ainda, a 

responsabilidade por qualquer lesão, doença ou situação nefasta que possa resultar desta atividade.  

Caso no futuro as condições atuais sejam alteradas, assumo a responsabilidade de informar os competentes serviços do CIF.  

Mais declaro que, tomei conhecimento dos regulamentos de utilização das instalações do CIF (constantes no site do CIF www.cif.org.pt), aceitando-os e assumo o 

compromisso de que irei cumpri-los na íntegra.  

Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este termo de responsabilidade que dato e assino.  

Lisboa, _____ de ______________ de 20__ 

O Jogador, _______________________________________________  

Nota: A Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, que aprova a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, refere, no n.º 2 do seu Artigo 40º, que no âmbito das 

atividades físicas e desportivas não federadas, “constitui especial obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer contraindicações 

para a sua prática.” Assim, deixou de ser obrigatório a apresentação de exame médico, para a prática desportiva, mas tão somente existe a especial obrigação do 

praticante assegurar que não tem quaisquer contraindicações para a prática desportiva que pretende desenvolver. 

Notificação de Privacidade 

O Club Internacional de Foot-Ball, doravante designado por “CIF”, pessoa coletiva n.º 500 065 500, com sede na Avenida dos Bombeiros, Camarão da Ajuda, 1400-

036 Lisboa é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Os dados recolhidos no presente formulário serão utilizados para os seguintes efeitos: (i) 

inscrição do titular dos dados no Torneio Escada CIF 2020 e gestão do Torneio, nomeadamente, calendarização dos jogos e publicação de resultados (ii) gestão da 

relação e dos contactos com os atletas; (ii) gestão dos pagamentos devidos. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, oposição ou 

eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar uma 

comunicação, selecionando o assunto “Dados Pessoais”, para o seguinte endereço protecaodedados@cif.org.pt. A recolha e processamento dos dados pessoais não 

excederá as finalidades acima referidas. Os seus dados pessoais serão partilhados com outras entidades quando exigido por lei ou no âmbito de uma ação judicial. 

Os seus dados serão, ainda, comunicados à plataforma «Global Tennis Network» para efeitos de gestão do torneio. A comunicação dos seus dados é um requisito 

necessário para a sua inscrição no torneio e para o seu registo na plataforma «Global Tennis Network».  

Declaro que: 

- [_] autorizo / [_] não autorizo a captação e divulgação de imagens, som e /ou vídeos dos participantes, nos canais de comunicação oficiais do CIF, nomeadamente 

através da sua página de internet e/ou outros meios que se mostrem convenientes. 

 

_______________________ 

Assinatura / Data 

A preencher pela Portaria do CIF 

Inscrição recebida em __ / __ / 20__ às __ h __ 

Conferi documento de identificação do jogador: 

………………………………..……. 
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