
MVA SPORTS CAMP  -  Registration Form  $250 

Nome do atleta           __________________________________________________________    Idade  ____________ (em Julho 2018)  
                  Ultimo Sobrenome/Nome  
 

Nome resposnável _________________________________________________________    cel #_________________________________ 
 

Escolha seu esporte :         NATAÇÃO         TÊNIS        FUTEBOL

 
 

Autorização para tratamento médico de emergência 
 Em caso de lesão ou doença, eu autorizo os membros do pessoal do camp  de obter assistência dos médicos, enfermeiros, ou 
treinadores para outro tratamento adequado médicos, cirúrgicos ou qualquer para o atleta acima mencionado. 
Os cuidados podem ser dados sob quaisquer condições se necessários para preservar a vida, a integridade física, e além 
disso, eu concedo permissão e autorização para qualquer médico assistente para fornecer qualquer tratamento médico ou cirúrgico, 
que, na opinião profissional do médico, for considerado necessário.
Todas as despesas de saúde médico, dental  é de responsabilidade do responsável legal  pelo atleta inscrito.

 

 

  
 
Nome Responsável  _________________________________________________________________ 
 
Assinatura (responsável)  _________________________________ Data ___/____/___ 

 
Permissão para        de imagemuse  

Eu dou permissão para usar foto do atleta registrada durante o MVA SPORTS CAMP,  podendo usar, ceder, transferir 
aos direitos de imagem, publicação / impressão / enviar eletronicamente, com/sem nome do atleta ou usar como conteúdo web.

 

             

Sim, eu autorizo  

 

Não, eu não autorizo

 

 
Isenção de Responsabilidade 

 
Em contrapartida, concordo em assumir todos os riscos associados com a prática esportiva e concordo em manter a 
MVA, a Montverde Academy e todos os voluntários do camp e funcionários isentos 
de toda e qualquer responsabilidade, ações, causas de ação, débitos, créditos de qualquer espécie por ou em conexão 
com a participação do meu filho / filha neste esporte. Os termos aqui descritos servirão de lançamento, e assumo o  risco 
para meus herdeiros, propriedade, executor, cessionários, e para todos os membros da minha família

 

 
 
Nome Responsável  ______________________________________ 
 
Assinatura Responsável _______________________________________________ Data ___/___/___ 
 

 
 

 

Eu concordo que a taxa de registro  $ 250  é não-reembolsável, por qualquer motivo e em qualquer momento, a menos que não haja vaga disponível 
no SPORT CAMP. Em caso de cancelamento do meu registro por qualquer motivo, estou ciente que perderei o depósito. Eu entendo que após o dia 21/dez 
a taxa de registro custará $ 400 .  Esta taxa confirma vaga do atleta na MVA SPORT CAMP  para o período de 15-25 julho de 2018.

 ________________________

Endereço  __________________________________________________________ E-mail ______________________________________

    


