
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS
Realizado por: CPM

Curso de Iniciação ao Montanhismo do Clube Paranaense de Montanhismo
Data: 11 a 21/03

Informações sobre o participante

Nome: Sexo: F (    )   M (    ) Dt. Nascimento:

CPF: RG: Cidade:

Endereço/N.º/Complem.: UF:

CEP: Bairro: Cidade: UF:

Tel. Com: Tel. Res.: Tel. Cel:

E-mail: Estado Civil:

Grau de escolaridade: Curso: Altura:

Profissão e Local de trabalho: Peso:

Marque com um X os equipamentos que dispõe:

(    ) Barraca para ______ pessoas

Para Emergências e Gestão da Segurança

Contato/grau de parentesco: Telefone:

Contato/grau de parentesco: Telefone:

Possui Plano de Saúde? (    )Sim    (     )Não                    Qual?

Tipo sanguíneo e fator RH:

Assinatura  ________________________________________

Curitiba, _____ de março de 2013.

EXCLUSIVO PARA A TESOURARIA

Sócio do CPM desde: _____/_____/_____

Mensalidades do CPM em dia até___________________________ Nome e Visto do Tesoureiro:___________________________

Versão do 
formulário: 1

(   ) Mochila 55L ou superior 
(   ) Lanterna

(   ) Isolante térmico
(   ) Saco de dormir

Relate se possui qualquer característica limitante para a realização da Etapa Prática. No caso de existir alguma limitação, será necessário atestado médico liberando a 
participação na atividade:                                                                                                                                                                                                                     

Se estiver tomando algum medicamento atualmente informe qual e por quê, bem como se precisa levá-lo para a atividade (no caso de medicamentos de uso contínuo): 
                                                                                                                                                                                                                                                       

Seguro: A atividade não será coberta por seguro de acidentes pessoais por parte do CPM.

Termo de conhecimento de riscos

RISCOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES:
- Queda de materiais pessoais, como por exemplo, máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem, óculos de sol ou de grau, equipamentos 
metálicos, dentre outros;
- Queda de pedras, galhos, árvores, entre outros riscos eminentes na natureza;
- Lesões leves, graves ou gravíssimas pelo não cumprimento das orientações dos coordenadores/instrutores;
- Escorregamentos, torções, escoriações, arranhões, pequenas queimaduras, alergias por plantas urticantes e lagartas, picadas de inseto e cobras.

Eu Sócio Iniciante e inscrito no Curso de Iniciação ao Montanhismo do Clube Paranaense de Montanhismo, declaro para os devidos fins:
- Ter sido informado de que a atividade não oferece seguro de acidentes pessoais;
- Ter sido informado dos riscos que a atividade oferece;
- Apresentar boa saúde e ter informado, por escrito, qualquer condição médica que possua, diferente da normalidade, bem como doenças pré-
existentes e/ou uso de medicamentos;
- Que entendo e aceito os riscos mencionados;
- Tenho ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações recebidas e orientações do(s) instrutor(es), podem causar danos à minha 
integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, os quais assumo integralmente.

Datas e Locais da Atividade:  Consta na Programação do curso de Iniciação ao Montanhismo



REQUISITOS: 

4)  Preencher e assinar a Ficha de inscricao e Termo de Conhecimento de Risco.

1)     Ser maior de idade (mais de 21 anos);

2)     Estar com as mensalidades em dia, o que será confirmado pelo Tesoureiro do CPM;

3)  Apresentar Atestado de Saúde ou Declaração médica conforme ítem 2 do Regimento Interno 
do Curso de Iniciação ao Montanhismo.


