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DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
para a actividade: 

Aulas / Treinos de Skate com Concrete Surfers 

(doravante referido como actividades Concrete Surfers) 

 

Organizado por: Concrete Surfers por Vasco Rodrigues, Rua da Torre Alto, 8600-550 Lagos, 

Portugal (adiante designados por "organizadores"). 

 

O seguinte participante concorda com o seguinte: 

Nome Completo: …………………………………………………………………………………………. 

Morada: ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Data de nascimento: ………………………………………….. 

 

1. A minha participação nas actividades Concrete Surfers é por minha conta e risco.   

2. Renuncio expressamente a qualquer reclamação contra os organizadores - de 

qualquer tipo - decorrente de quaisquer danos, lesões ou danos consequentes que 

possam ocorrer relacionados com a minha participação nas actividades Concrete 

Surfers. 

3. Além disso, está excluída a responsabilidade dos organizadores por quaisquer danos 

materiais. 

4. Asseguro que estou de boa saúde e com boa condição física para o desporto. 

Verifiquei o meu estado de saúde com um médico. Se não o fiz, faço-o sob a minha 

própria responsabilidade. 

5. Em caso de acidente ou dano, os organizadores ou os seus representantes não são 

responsáveis por quaisquer riscos de saúde, incluindo aqueles de que não tenho 

actualmente conhecimento. 

6. Informarei imediatamente os organizadores ou os seus representantes sobre qualquer 

doença ou alterações súbitas da minha condição física, tais como náuseas, tonturas, 

dores, palpitações cardíacas ou similares e, se necessário, interromperei a actividade. 

7. Estou ciente de que o skate é um desporto de risco que envolve alguns perigos.   

8. Tenho seguro contra acidentes e lesões que possam ocorrer durante as actividades 

Concrete Surfers. Se não for este o caso, será da minha inteira responsabilidade 

qualquer lesão ou acidente que possa sofrer. 

9. Informei-me completamente sobre o conteúdo deste termo de responsabilidade 

lendo-o antes assinar. 

 

Data e assinatura 

 

___________________________________________________________________ 

 

NOTA: Mais informamos que, pode ficar segurado para actividades de skate caso opte por se 

inscrever na Federação Portuguesa de Patinagem (FPP). O seguro da FPP cobre a atividade 

desportiva para skateboarding em tempo de aula e em tempo recreativo. 

Para mais informações aceder ao site: Inscrição Skateboarding - FPP   

Informação sobre o Seguro: Seguros Desportivos - FPP 

 

https://fpp.pt/inscricao-skateboarding/
https://fpp.pt/seguros-desportivos/

