
Contacto em caso de emergência

Nome:

Telefone:      Grau de Parentesco:

Observações

Enjoy the Sky

www.skydiveseven.pt
algarve - portugal

Curso QLA/AFF

Nome:

Data de Nascimento (dia,mês,ano):

CC/B.I.:       Telefone:     Peso:

Morada:

Código Postal:    Localidade:

E-mail:

Coloque e verifique letra a letra o seu contato de email, este é o canal de envio de material (fotos 
e vídeos) e outras comunicações Skydive Seven via info@skydiveseven.pt

Preencha por favor em letras maiúsculas
para ser mais fácil de ler, obrigado :)

PT
-18

menor
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Termo de responsabilidade
Eu,        declaro ter conhecimento dos 

riscos que a actividade de paraquedismo desportivo pode provocar no meu educando

       e/ou em terceiros, declaro que se 

encontra  fisicamente apto/a para a prática da mesma, não sofrendo nomeadamente de: 

Doenças do foro cardiovascular, respiratório, neurológico, ortopédico, não sofre de 

epilepsia, convulsões, sinusite , otite e diabetes.

Se tem alguma das seguintes situações deve consultar um médico antes de saltar.

A Skydive Seven está certificada e possui seguro desportivo para a actividade, 

regulamentada pela Federação Portuguesa de Paraquedismo, contudo a Skydive Seven não 

se responsabiliza por quaisquer danos físicos e/ou materiais que possam ocorrer durante 

a realização dos saltos.

     ,   de   de 20
Local      Dia      Mês     Ano

assinatura
*
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