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II Km Vertical de São Vicente  

Declaração Parental 

Eu,____________________________________________________________________

nascido (a) a____/____/_____, titular do documento de identificação, (BI/CC) 

_____________________________, declaro para os devidos efeitos legais, que autorizo 

na qualidade de ______________ (Pai, Mãe, tutor legal), que o menor 

____________________________________________, portador do cartão de cidadão 

__________________________, a participar no II Km Vertical de São Vicente que se 

realiza no dia 1 de maio de 2022, e que a sua participação é efetuada por livre vontade do 

menor e que assume a responsabilidade pelos riscos inerentes à participação do referido 

menor. 

Declaro ainda, desconhecer qualquer impedimento de ordem física ou psicológica à sua 

participação nesta prova; o menor ter robustez física e psíquica necessária à prática 

desportiva, nomeadamente para a participação nesta prova; o menor conhecer e dominar 

o equipamento necessário à prática desta atividade; e ter conhecimento de todas as 

informações relativas à prova; ter consciência dos riscos inerentes à prática desta 

atividade. 

Assumir as responsabilidades por danos materiais, físicos e morais que possam advir da 

sua participação voluntária neste evento, para além do coberto e especificado por lei e 

pelas coberturas legais vigentes e asseguradas e previamente comunicadas pela 

organização, não podendo exigir à organização qualquer responsabilidade criminal ou 

civil, por quaisquer danos físicos, morais ou materiais que ocorram durante a atividade, 

nas quais esteja envolvido direta ou indiretamente e que excedam a cobertura do seguro 

da atividade. 

Ser o responsável por informar o menor das condições climatéricas previstas para o dia 

da prova, assim como adequar a sua progressão de forma segura sem pôr em causa a 

segurança e bem-estar de todos os outros participantes. 

Assumir a responsabilidade por atos tomados pelo menor contra as indicações e alertas 

da organização. 

Ter tido conhecimento do Regulamento da Prova, comprometendo o menor a cumpri-lo 

na íntegra. 

Li, compreendi e assumo o presente documento, assinando-o de forma consciente e livre. 

_____________________________________________________ 

(Assinatura de acordo com Documento de Identificação referido.) 

São Vicente, ____, de abril de 2022 


