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BOULDER MADEIRA    6 Novembro 2021 
TERMO DE RESPONSABILIDADE – DECLARAÇÃO Menores de Idade 

 

 
Eu,(nome)______________________________________________________________________________,
Residente______________________________________________________________________________, 
(código postal e localidade)_________________________________________________, 
portador/a do B.I./C.C. nº. _______________, declaro que autorizo o meu/minha filho (a) 
/tutelado/a(nome)__________________________________________________________________,nas
cido/a em ____/____/_______, portador/a do B.I./C.C. nº _____________________,a participar 
na prova de Escalada desportiva - BOULDER MADEIRA 2021, e que sou conhecedor do 
regulamento e informações gerais publicadas no sítio na internet da prova, e assumo a 
especial obrigação de me assegurar, previamente, de que o meu educando não tem 
quaisquer contraindicações de saúde ou outras, para a prática da atividade de Escalada 
desportiva, em particular para a participação na prova BOULDER MADEIRA 2021, que irá 
decorrer no Madeira Climbing Center, e que a participação do meu educando é da 
minha inteira responsabilidade, não podendo exigir à organização qualquer 
responsabilidade civil ou criminal, por quaisquer danos físicos, morais ou materiais que 
ocorram durante a atividade, nos quais esteja envolvido directa ou indirectamente, que 
excedam a cobertura do seguro atividade. 
  
Mais declaro:  
- Conhecer o Plano de Contingência para o evento divulgado pela organização 
relativo à doença COVID-19; 
- Que meu educando cumprirá todas as exigências ou recomendações constantes do 
Plano de contingência para o BOULDER MADEIRA 2021, bem como, as instruções 
dadas pela entidade organizadora, pelo Júri da Competição ou pelas autoridades 
oficiais, para evitar qualquer contágio pela COVID-19. 
- Que meu educando adotará um comportamento socialmente responsável, 
cumprindo na sua 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; 
- Que meu educando monitorizará os seus sinais e sintomas, nomeadamente febre, 
tosse e dificuldade respiratória, durante a prática desportiva, quer em contexto de 
treino quer na competição, em particular, nas vésperas e no dia do evento BOULDER 
MADEIRA 2021; 
- Que meu educando comprometer-se-á a não participar no evento ou competição, 
se padecer de quaisquer sintomas compatíveis com a COVID-19. Isto é extensivo a 
contactos tidos com terceiros, no caso de estes padecerem de sintomas que 
denunciem um contágio por COVID-19. 

Dorsal 
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- Ser conhecedor do atual estado de pandemia e aceito que existe um risco objetivo 
de contágio, com as consequências que daí podem derivar para a sua própria saúde, 
que podem inclusive ser fatais. 

- Aceitar que a organização possa sempre adotar outras medidas e tomar outras 
decisões para melhorar as condições de segurança e evitar, assim, quaisquer 
contágios. Por esta razão, não poderá exigir qualquer indemnização por parte da 
organização por considerar que não foram cumpridas as obrigações essenciais do 
organizador.  

- Aceitar que meu educando submeta-se a todos os testes e exames laboratoriais 
determinados pelas Autoridades de Saúde; 
- Aceitar que meu educando poderá ser excluído do evento ou desclassificado por 
apresentar uma conduta ou comportamento de inobservância das medidas para 
evitar o contágio; 

-  Declaro que li, aceito e autorizo a recolha, processamento e tratamento dos dados 
pessoais do meu educando para efeitos de vigilância epidemiológica e participação 
na prova BOULDER MADEIRA 2021.  

 

Funchal, 6 de Novembro de 2021 

 

 

 

(Assinatura do Encarregado de Educação como no BI ou CC) 


