
Sócio nº

Nome:

Morada:_____________________________________________________

Código Postal:________ - _____ Localidade:________________________

Telefone:                                  Telemóvel:                                 (envio SMS)      

CC Nº                                  Validade___/___/______  Sexo:F      M      

Data de Nascimento:___/___/______ Nº Contribuinte:

e-mail:

Carta Condução N.º                                 Categoria:A    B    B+E    C    D           

Voluntariado 

Tem algum familiar sócio dos Ansibikers? Quem?________________________________________  

Dados do Sócio:

FICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃO Data:___/___/______

ANSIBIKERSANSIBIKERS
ASSOCIAÇÃO DE PRATICANTES DE BTT
RUA DA ANGOLA Nº4
3240-127 ANSIÃO

ansibikers@gmail.com 
www.ansibikers.com

Dados se Federado

Clube:

Morada:_____________________________________________________

Código Postal:________ - _____ Localidade:________________________

Licença N.º: Validade___/___/______



A Lei N.º5/2007, de 16 de janeiro, que aprova a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto,

refere no n.º2 do seu Arigo 40º no âmbito das atividades físicas e desportivas não federadas, 

“constitui especial obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer

Assim, deixa de ser obrigatório a apresentação de exame médico, para a prática desportiva,

mas tão somente existe a especial  obrigação do praticante assegurar que não tem quaisquer

contraindicações para a prática desportiva que pretende desenvolver.

De acordo com o acima exposto, eu                                                               

                                                                                                            

 
com o CC N.º                                               , 

 

                                                                

maior de idade declaro que estou ciente, e tomei conhecimento da legislação em vigor, pelo

que me assegurei que não possuo quaisquer contraindicações para a prática diária de:

- Ciclismo na via pública (treino e deslocação),e à participação em eventos oficiais, como

  passeios, provas abertas “BTT” ou “Granfondos”.

- Atlétismo, caminhadas na via pública (treino e deslocação),e à participação em eventos

  oficiais, como passeios, provas abertas “Trail” ou “SkyRun”. 

Autorizo que sejam publicadas fotografias na pagina/redes sociais da associação

Ansibikers - Associação Praticantes de BTT. 

Recebi/ tomei conhecimento do Regulamento Interno, Código de Conduta e funcionamento

das Atividades da associação Ansibikers - Associação Praticantes de BTT..
Estou esclarecido e disponível para cumprir, bem como fui informado do sistema de

pagamento da quota anual, que assumo e me responsabilizo.

Ansião, ___ de ___________ de 202__ _________________

Assinatura

contraindicações para a sua prática.“ 

Observações:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE
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