
*todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

 

 

Ficha de Inscrição 

 

 

 

Identificação do Praticante 

 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________ 

Localidade: ____________________________ Código Postal: _________ - _____ ____________________  

Telefone / Telemóvel: _______________    E-mail: _____________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/______/_____  Idade: ________  Nº BI/CC ______________________________ 

Nacionalidade: __________________________________     NIF: _______________________________  

 

Identificação do Encarregado de Educação (em caso de menores de 18 anos) 

 

Nome: _________________________________________________________________________________  

Morada: ________________________________________________________________________________ 

Localidade: ____________________________ Código Postal: _________ - _____ ____________________  

Telefone / Telemóvel: ______________________    E-mail: ______________________________________ 

Profissão: _________________________________ Telefone Emprego______________________________ 

 

 

 

 

Dojo:   AKS nº ___________ 



 
 
 

Seguro de acidentes pessoais 

1. Todos os sócios praticantes da Desafio de Heróis – Associação / AKS devem estar inscritos na apólice de 

acidentes pessoais da Associação que cobre os acidentes causados durante as aulas de Karate. 

2. O seguro garante o reembolso, até ao limite constante nas Condições Particulares, das seguintes despesas em 

consequência de acidente:  

a. - Despesas de Tratamento: honorários médicos e internamento hospitalar; medicamentos; serviços de 

enfermagem e de fisioterapia; transporte para tratamento clínico regular, desde que a gravidade das 

lesões obrigue à utilização de meios clinicamente adequados; 

3. Principais exclusões  

a. - Despesas com tratamentos efetuados sem prescrição médica e por profissionais que não estejam 

devidamente habilitados para os executar. 

4. A franquia é de 100 euros, e é da responsabilidade do atleta ou do seu representante legal. 

5. Obrigações da Pessoa Segura ou do Beneficiário em caso de acidente 

a. Tomar as providências para evitar o agravamento das consequências do acidente; 

b. Participar o acidente ao Segurador, por meio idóneo, no prazo de oito (8) dias a contar da sua 

ocorrência ou da data em que dele tiveram conhecimento; 

c. Prestar ao Segurador, em tempo útil, os esclarecimentos complementares sobre as prováveis causas, 

circunstâncias e consequências do acidente que sejam do seu conhecimento; 

d. Promover o envio, até oito (8) dias após a Pessoa Segura ter sido clinicamente assistida, de uma 

declaração do médico, onde conste a natureza e localização das lesões, o seu diagnóstico, bem como a 

indicação da possível Invalidez permanente; 

e. Cumprir todas as prescrições médicas; 

Política de privacidade 

1. A AKS irá utilizar os dados disponibilizados nesta ficha de inscrição, a terceiros, para efetivar o seguro 

desportivo, e inscrição na Federação Nacional de Karate – Portugal. 

2. A AKS poderá enviar comunicações internas, sobre assuntos relativos à prática do Karate, para os e-mails 

disponibilizados na ficha de inscrição. 

Cedência de Imagem 

A Associação e o Clube irão recolher imagens e vídeos nos seus eventos para efeitos de divulgação e informação de 

acordo com a legislação em vigor e sem prejuízo do direito à honra, intimidade e imagem própria  

 Autorizo 

 Não autorizo 

 

 

Ass: _______________________________________________ 

 


