
 
 
 

ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE 
DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES 

 

SKATE 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA MODALIDADE - 2022 

  
1. INSCRIÇÕES: 
 
Para inscrever-se o associado deverá realizar sua matrícula DGE desde que haja 
disponibilidade de vagas no programa Alpha Esportes. 
A matrícula 100% da mensalidade (50% na inscrição e 50% no desligamento). 
Todos deverão preencher a ficha cadastral. 
 
2. FREQÜÊNCIA: 
 
O aluno só poderá participar das aulas de sua categoria caso esteja regularmente inscrito junto 
ao Departamento Geral de Esportes. 
A tolerância máxima de atraso é de 15 minutos. Esgotado este tempo o aluno não poderá 
participar da aula, salvo em casos previamente autorizados. 
 
3. UNIFORME: 
 
O uniforme para a prática esportiva é obrigatório por questão de conforto e segurança.  
Verificar com o professor da modalidade o vestuário adequado para a prática.  
Não será permitido o uso de bonés, brincos, pulseiras, gargantilhas e anéis durante as aulas. 
 
Equipamento de segurança: 
- Até 14 anos: capacete, joelheira, cotoveleira e protetor de pulso uso obrigatório; 
- De 15 a 17 anos: capacete uso obrigatório; 
- De 18 anos em diante: uso do equipamento opcional; 
 
4. DISCIPLINA: 
 
O aluno que abandonar as atividades sem a autorização do professor, discutir, desrespeitar, 
agredir, revidar agressão ou ter conduta antidesportiva, poderá sofrer punições de acordo com 
a gravidade de sua atitude. 
As atitudes de indisciplina serão comunicadas aos Coordenadores e poderão ser 
encaminhadas à Comissão de Disciplina do ATC. 

 
5. ATESTADO MÉDICO: 
 
Para a prática da modalidade será obrigatória entrega do atestado médico ou o preenchimento 
do termo de responsabilidade no Departamento Geral de Esportes, declarando que o 
associado está apto à prática esportiva. 
A entrega deverá ser feita até 10 (dez) dias decorridos da data de inscrição. O não 
cumprimento do prazo acarretará o impedimento da prática. 
 
6. EQUIPE TÉCNICA: 
 
Supervisor Pedagógico: Fabio Carvalho e Leandro Kono. 
Professores: Mauricio Pineda e Marco Aurélio 
 
 
 
                                                                                        
 



                                                                                                  
 

 
ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE 

DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PRÁTICA – 2022 

 
 
DADOS DO PRATICANTE: 

  
Nome do praticante:_____________________________________________________ 
 
Título: _________          Data Nascimento: _______/_______/_______ 
 
Telefone: ________________________ Cel.:_____________________________ 
 

Endereço:__________________________________ Bairro:__________________ 
 

Cidade:_______________________________ Estado:_________CEP:____________ 
 

Plano de Saúde:____________________________ Tipo Sanguíneo: _________ 
 

Contato para emergência:________________________________  
 
Avisar:___________________________ 
 
Doenças crônicas e ou Alergias: ___________________________________________ 
 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL (caso o praticante seja menor de idade): 
 

Nome do responsável:___________________________________________________ 
  
Título: ____________ Grau de Parentesco: __________________________________  
 
Tel.: ____________________________ Cel.: _____________________________ 
 

Endereço _____________________________________________________________ 
 
Cidade: _______________________________   CEP: __________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________________ 
 
 
É matriculado no programa Alpha Esportes? SIM           NÃO 
 
Autoriza freqüentar a pista de skate fora do horário de aula? SIM           NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE 
DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES 

 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, que: 

a) O associado acima qualificado tem minha autorização para freqüentar a pista de skate 
do Alphaville Tênis Clube, situado na Alameda Paris 555, Barueri. 
 

b) O associado, ou seu responsável, declara que não tem conhecimento de qualquer 
deficiência mental, física ou orgânica que impeça de praticar as manobras de skate que 
a pista exige. 
 

c) Tenho plena ciência e concordo que o "skate" é atividade radical que pode causar 
ferimentos pessoais e/ou a terceiros, bem como danos a seus equipamentos, e, 
portanto, assumo toda a responsabilidade civil e criminal por eventos danosos ao 
esportista e/ou a terceiros enquanto aquele permanecer nas dependências deste setor. 
 

d) Isento o Clube e seus dirigentes de quaisquer acidentes sofridos na prática de esportes 
neste setor. Tenho plena ciência das condições oferecidas e assumo total 
responsabilidade pelo associado qualificado acima. 
 

e) Em caso de qualquer acidente, havendo necessidade de socorros médicos e/ou 
hospitalares urgentes, autorizo o encaminhamento do associado ao local adequado 
para atendimento, ficando todas as despesas necessárias única e exclusivamente sob 
minha responsabilidade. 
 

f) Tenho plena ciência das regras e regulamentos de segurança exigidos pela direção do 
clube; reconheço a existência de níveis diversos de conhecimento e experiência 
necessários ao uso dos obstáculos e superfícies existentes para a prática do skate. 
 

g) Tenho ciência de que o Clube não se responsabiliza por objetos pessoais e/ou 
equipamentos guardados ou deixados nas suas dependências. Conseqüentemente 
declaro desde já que tanto o Clube quanto seus dirigentes estão isentos de qualquer 
responsabilidade sobre tais objetos. 
 

h) Responsabilizo-me integralmente por quaisquer danos que o associado venha a causar 
durante sua permanência nas dependências do Clube. 
 

i) Por estar de acordo com os termos deste documento, assino e assumo todos os 
compromissos aqui estipulados. Igualmente, responsabilizo-me integralmente pela 
autenticidade das declarações ora fornecidas. 
 

j) Fica eleito o fórum da cidade de Barueri para dirimir quaisquer controvérsias com 
relação a presente declaração. 

 
 
 
 

Barueri, ________ de______________________de 2022. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 


