
                                                                                                  
                                                          
                                        

 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
Treinador 

Taça de Portugal da Classe Optimist 2021 
Prova de Apuramento Nacional 

 
 

 Licença Desportiva nº  

    

Nome:  Documento Identificativo nº  

Clube:  Validade do TPTD  

Matrícula do 
Barco: 

 
Nº da apólice de Seguro da 

embarcação: 
 

  
Validade da apólice de Seguro da 

Embarcação: 
 

 

E-MAIL         
(do treinador): 

 Telemóvel 
(do treinador): 

 
 

Anexo a este Boletim encontrarão cópia da apólice acima referida. 
Velejadores sob minha responsabilidade participantes nas Provas de Apuramento Nacional 

 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

Nome:                                                                                                Nº de Vela: 

 
 
 
 



                                                                                                  
  
  

 

Enquanto treinador responsável pela equipa acima descrita, declaro que: 
 
 

• Sujeitar-me-ei às Regras de Regata da World Sailing e às Prescrições da FPV, às Regras da 
Classe, às Instruções de Regata e ao Anúncio de Regata desta Prova; 

• Todas as embarcações da equipa acima descrita, incluindo o barco de apoio possuem o 
respetivo seguro de responsabilidade civil exigido por lei, válido; 

• Comprometo-me a não recorrer a qualquer Autoridade ou Tribunal não previstos nas Regras 
de Regata da World Sailing; 

• Assumo ainda o compromisso de cumprir e fazer cumprir com o estipulado no Código de Ética 
da FPV, assim como cooperar na sua divulgação, consciente da minha responsabilidade em 
fomentar os valores nele inscritos e que, tão honrosamente, definem a Vela. 

• Comprometo-me a cumprir e fazer cumprir com todas as normas de segurança impostas pelo 
Manual de Competição, assim como evitar e alertar para que os restantes inscritos evitem 
qualquer comportamento de risco (de acordo com as normas impostas pela DGS) durante 
todo o evento, dentro e fora do local onde o mesmo decorra. 
 

 
_____________,______ de ___________ de 2021         

 
 

Assinatura: ______________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
  
  

 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
Velejador 

Taça de Portugal da Classe Optimist 2021 
Prova de Apuramento Nacional da Classe Optimist 

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório) 
 

Nome:  Nº de LD:  

Clube:   M__    F__           

Nacionalidade:  

       Data de   
Nascimento: 

 
 

Escalão 
Juv___   Inf___ 

 
   

 

Apólice nº:  Nº de Vela:  

Licença de 
Publicidade 

nº: 

 

 
Acompanhado do Treinador: 

Nome:  Nº de LD:  
    

 
 

Anexo a este Boletim encontrarão cópia da apólice acima referida. 
 

Dados para Faturação 
(Preenchimento obrigatório) 

 
Nome:_______________________________________________________________ 
 
Nº de Contribuinte:_________________________ 
 
Morada:______________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
 

Confirmo e autorizo a inscrição, 
 
 

____________________  
O Encarregado de Educação 



                                                                                                  
  
  

 

 

DECLARAÇÃO Pai/Mãe/Tutor 
(Enviar junto com o boletim de inscrição) 

 

       COMBATE À DOPAGEM NO DESPORTO 
 
O abaixo-assinado, __________________________________________, portador do Documento 
Identificativo nº _______________, com Validade até ___ /___ /___, residente em 
____________________________________________, Pai/Mãe/Tutor do velejador(a) 
__________________________________________, portador(a) da licença desportiva da FPV nº 
__________, declara que autoriza que lhe sejam efetuados controlos de dopagem em competição e 
fora de competição, nos termos do n.º 3 do Artigo 31.º da Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto. 
 

Declaro também que: 
 
- Autorizo a sua participação, mediante inscrição submetida pelo seu clube, em todas as regatas ou 
atividades organizadas pelo Clube de Vela de Viana do Castelo e Federação Portuguesa de Vela, no 
âmbito da Taça de Portugal da Classe Optimist, PAN de Optimist, assumindo que participará 
voluntariamente, por sua conta e risco. Assim, declaro conhecer e aceitar a regra 4 das Regras de 
Regata à Vela em vigor; 
- Na minha ausência, autorizo o treinador acompanhante e/ou qualquer elemento da organização 
das competições, ou atividade relacionada com a mesma, a decidir sobre as medidas que, 
eventualmente, a equipa médica julgue necessárias em caso de urgência; 
- Autorizo, para todos os efeitos legais, a Autoridade Organizadora (Clube e Federação Portuguesa 
de Vela) a recolher e difundir a sua imagem enquanto participante neste evento, cedendo, gratuita 
e incondicionalmente, de forma perpétua, os direitos de utilização sobre todos os recursos 
audiovisuais recolhidos neste enquadramento. 
 

 
______________, _____de _____________________de 2021 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura igual ao Documento Identificativo) 

 

 



                                                                                                  
  
  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Todos os praticantes e treinadores devem assinar este Termo de Responsabilidade, publicado pela DGS, na sua 
Orientação nº 039/2020 de 25 de agosto, atualizada a 31 de março de 2021. 
 
 
Eu, _______________________________________________________________________________________________________________, portador do 

documento de identificação n.º ________________, agente desportivo federado da modalidade de Vela, no clube 

__________________________________________________________, declaro por minha honra, que:  

 

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas gerais 

recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática desportiva, 

designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o 

distanciamento físico e a utilização de máscara;  

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas autoridades de saúde;  

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, durante a prática 

desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino e 

competição;  

4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com indivíduos suspeitos 

de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como da manifestação de sinais e sintomas 

de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os 

elementos do meu agregado familiar;  

5. Aceito submeter-me aos testes laboratoriais para SARS-CoV-2 determinados pela equipa médica do meu clube, 

federação ou pelas Autoridades de Saúde; 

6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de todos os agentes 

desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19.  

 

____ de ____________ de 202__ 

 

Assinatura: _________________________________________________ 

 

 

Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de agentes desportivos menores de idade): 

 

____________________________________________________________ 


