
CAMPEONATO PAULISTA DE ASA DELTA 
2019 

Ficha de Inscrição 

_ ELITE _ SPORT _ SOFT 

 
 
 
 
 

 
Paulista 2019 

40 anos 

ASA DELTA 

 

Nome Completo:  

Apelido:  

Data nascimento:  Tipo Sang.:  Nº CIVLID/FAI: 

Equipamento:  Patrocinador:  

Categoria  GPS / nº série  

E-mail:  

Endereço:  

Telefone fixo:  Celular:  

Clube de Vôo:  

Em caso de acidente contatar: 
 Celular: 

Termo de Responsabilidade e Autorização 

Eu,  , quero participar do Campeonato Paulista de 
Asa Delta 2019! 

Declaro para os devidos fins de direito, que voarei o Campeonato Paulista de Asa Delta, por conta e risco próprio, isentando, desta 
forma, de quaisquer responsabilidades civis e/ou criminais, os organizadores do evento, clube local de vôo livre, Federação 
Paulista de Vôo Livre – FPVL, os seus respectivos representantes e patrocinadores. 

 
Asseguro, que recebi, li e concordo com a Norma Regulamentadora da FPVL do Regulamento do Campeonato e o Regulamento 
do Piloto , observando rigidamente os princípios e normas técnicas que regem a prática de vôo livre. Desta forma, fico 
exclusivamente responsável pelos danos físicos ou materiais que por ventura eu possa sofrer ou causar a terceiros, assumindo 
quaisquer responsabilidades civis e/ou criminais. 

 
Estou ciente e tenho total conhecimento das regras do Campeonato Paulista de Asa Delta e por fim, declaro que autorizo aos 
organizadores, clube local de vôo livre, a Federação  Paulista de Vôo Livre - FPVL, a filmagem e fotografia de todos os meus vôos, 
treinos e solenidades (cerimônias, celebrações, etc.) , autorizando também o uso das imagens assim obtidas, estáticas ou 

cinéticas, incluindo minha própria imagem e de meus colaboradores para propaganda,promoção ou publicidade exclusiva do 
evento e de seus patrocinadores. Autorizando a divulgação destas através de mídia impressa (jornais, pôsteres, outdoors, folders, 

etc.), eletrônica (vídeo, cinema, televisão, etc.), internet e redes sociais e os demais meios de marketing, publicidade e propaganda. 

 

Assinale com um “X”, date e assine abaixo. 

□ Comprometo-me a ceder o meu GPS, com o meu voo realizado para o Juiz no dia da etapa. 

□ Comprometo-me a baixar o aplicativo em meu smartfone que transmite e avalia os voos pelo site indicado pela 
organização e, acioná-lo antes de cada decolagem em todas as etapas. 

□ Declaro que li e concordo com o Regulamento do Campeonato. 

□ Declaro que li e concordo com o Regulamento do Piloto. 

□ Declaro estar em dias com a ABVL e com meu clube. 

 
 

 
Local:  ,  de  de 2019. 

 
 
 
 

Assinatura do Piloto 

 
Esta ficha só tem validade com a emissão do comprovante de pagamento e carteiras atualizadas da ABVL e do Clube 


