
 

          Ficha de inscrição, médica, instruções 

       e termo de responsabilidade 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome da atleta: 

Data de nascimento:       /      / 

Endereço:                                                                                          nº                complemento: 

Bairro:                                                                                                            CEP: 

 

Nome da mãe:  

Celular: Tel. comercial: 

E-mail: 

 

Nome do pai: 

Celular:  Tel. comercial: 

E-mail: 

Telefone residencial do responsável: 

Whats app para participar do grupo de informações:  

 

FICHA MÉDICA 

Tem alergias?        Não         Sim, quais? 

 

 

É alérgica a algum medicamento?        Não         Sim, quais? 

 

Quais doenças contagiosas da infância já teve?  Caxumba      Sarampo     Rubéola    Catapora 

            Escarlatina     Coqueluche     Outros, Quais?: 

Apresenta?   Epilepsia    Convulsão   Hemofilia    Asma   Sinusite   Enxaqueca   Rinite alérgica 

                    Diabetes    Deficiência visual    Hiperatividade    Déficit de atenção   Ansiedade   Fobia 

 

Em caso de viagens, assinale qual medicamento poderá ser administrado nos casos abaixo: 

Febre/ dor de cabeça:      Dipirona       Paracetamol     Não medicar       Outro:  

Dor de garganta:              Voltarem      Cataflan           Não medicar       Outro: 

Diarreia:     Apenas hidratar        Floratil        Imosec       Não medicar        Outro: 

Vômito:      Apenas hidratar        Plasil          Dramin       Não medicar        Outro: 

Cólica:        Buscopan simples     Buscopan composto        Não medicar        Outro: 

 

Em caso de emergência médica     Tomar decisões médicas       Aguardar Pais/ Responsáveis 

 

Descreva qualquer condição que não foi apontada na ficha médica: 
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     Foto 



 

EMERGÊNCIA 

Possui plano de saúde    Não   Sim, qual? 

Caso haja necessidade de remoção da atleta e os pais ou responsáveis não forem localizados, a atleta deverá 

ser removida para qual Hospital ou Clínica?: 

Qual o meio de remoção?   Ambulância municipal     SAMU     Help Móvel    Outro:  

Obs.: a AGRA fica isenta de eventual pagamento com qualquer tratamento, o qual caberá ao pai ou responsável que 

assinou essa ficha e indicou o local de remoção. 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

A atleta vem para o ginásio de que forma?:    Sozinha   Alguém sempre vem trazê-la   

A atleta está autorizada, após o término das aulas, a deixar o ginásio sozinha?    Sim    Não   

Em caso negativo quais as únicas pessoas autorizadas a retirá-la do ginásio? 

Nome: _____________________________________________________  RG: ____________________  Parentesco:______________ 

Nome: _____________________________________________________  RG: ____________________  Parentesco:______________ 

 

Nenhum funcionário ou voluntário da AGRA se responsabiliza pela atleta após o término da aula. Recomenda-

se que os pais cheguem 10 (dez) minutos antes do término da aula e, em caso de atraso, que a atleta espere 

seus pais ou responsáveis dentro do ginásio. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, _________________________________________________________ me comprometo a honrar o código de conduta 

apresentado no site (www.agraginastica.com.br), mantendo minhas obrigações para com a AGRA (Associação de 

Ginástica Rítmica de Americana). 

Autorizo a menor ________________________________________________________ a praticar modalidade de Ginástica 

Rítmica. Declaro ainda que a mesma não é portadora de qualquer doença, que seja do meu conhecimento, que 

impeça a pratica de esportes. Assumo a total responsabilidade por eventuais despesas com tratamentos médicos 

decorrentes de contusões e/ou problemas de saúde que venham a ocorrer durante as aulas e demais eventos da 

modalidade. 

Ainda, afirmo que preenchi a ficha médica com informações verdadeiras e autorizo os adultos responsáveis da 

AGRA a agirem de acordo com o que foi informado. 

Ficam previamente autorizados o uso e a vinculação de imagens da ginasta em meios de comunicação pública 

(jornais, tv, internet etc.) e junto a patrocinadores; salvo casos especificamente contrários e notificados por escrito. 

 

   ______________________________________ 

          Assinatura do responsável 

                                                                                     

    Americana _______ de _____________________ de 201_____ . 
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