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Eu ________________________ venho por este meio apresentar a minha candidatura para filiação na Federação Portuguesa de Jiu-
Jitsu Brasileiro (F.P.J.J.B.) e na International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (I.B.J.J.F.).
Declaro também autorizar, em caso de acidente, receber assistência médica, e concordo em isentar de qualquer culpa a Federação Por-
tuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation ou qualquer equipa médica que esteja a prestar assistência 
nos eventos desportivos por estas entidades organizados.
Tomo igual conhecimento que poderão ser vendidos bilhetes aos espectadores que queiram assistir aos eventos e que os meios de comu-
nicação social presentes poderão captar a minha imagem em fotografias ou filmagens e que estas poderão ser reproduzidas, divulgadas 
ou comentadas em todo o mundo, e abdico desde já de quaisquer direitos honerosos sobre as mesmas.
Afirmo ainda que me encontro de boa saúde, apto para praticar e competir em jiu-jitsu brasileiro e que não estou nem estarei sobre o efeito 
de qualquer medicamento ou estupefaciente.
A minha filiação nestes organismos desportivos é feita de minha livre vontade, depois de tomar pleno conhecimento dos conteúdos deste 
documento, e aceitar os riscos inerentes.

Eu ________________________ (progenitor/titular do exercício do poder paternal/tutor do atleta acima citado) venho por este meio apre-
sentar a sua candidatura para filiação na Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro (F.P.J.J.B.) e na International Brazilian Jiu-Jitsu 
Federation (I.B.J.J.F.).
Declaro também autorizar, em caso de acidente, a prestação de assistência médica ao menor, e concordo em isentar de qualquer culpa a 
Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation ou qualquer equipa médica que esteja a prestar 
assistência nos eventos desportivos por estas entidades organizados.
Tomo igual conhecimento de que poderão ser vendidos bilhetes aos espectadores que queiram assistir aos eventos, e que os meios de 
comunicação social presentes poderão captar a sua imagem em fotografias ou filmagens, e que estas poderão ser reproduzidas, divulga-
das ou comentadas, em todo o mundo, abdicando desde já de quaisquer direitos honerosos sobre as mesmas.
Afirmo ainda que o menor se encontra de boa saúde, apto para praticar e competir em jiu-jitsu brasileiro, e que não está nem estará sobre 
o efeito de qualquer medicamento ou estupefaciente.
A filiação do menor a estes organismos desportivos é feita de minha livre vontade, depois de tomar pleno conhecimento dos conteúdos
deste documento, e aceitar os riscos inerentes.
Certifico que eu sou progenitor, titular do exercício do poder paternal ou tutor legal do menor acima citado e que eu li e entendi todas as 
disposições desta declaração, e que eu sou legalmente competente para livremente assinar este documento.


