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DECLARAÇÃO DE INTRODUÇÃO AO MERGULHO - Batismo
DADOS PESSOAIS
Nome: ___________________________________________________________ Data de nasc.: _______/_______/_______
Endereço: __________________________________________________________________________________________
Bairro: _________________________ Cidade: _________________________________________ Estado: ____________
CEP: __________________________ País: ______________________________________________________________
Tel.: ____________________________________________ Fax: ______________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________________
Tamanho da nadadeira: __________________ Tamanho do BC: _____________________ Tamanho da roupa: ___________________

História médica:
Por favor verifique todos os itens a seguir e no caso de um ou mais se aplicar a você, pedimos que consulte um médico antes de
participar desta atividade.
q Resfriado ou congestionamento
q Sinusite
q Problemas de pressão arterial
q Gravidez
q Problemas respiratórios
q Asma ou tuberculose
q Diabetes
q Claustrofobia
q Tonturas ou desmaios
q Problemas com o aparelho auditivo
q Problemas cardíacos
q Está sob cuidados especiais por alguma doença
q Operação recente
q Problemas emocionais

Declaração:
Favor ler cuidadosamente antes de assinar.
A sua assinatura é indispensável para a participação neste curso de introdução ao mergulho (Batismo), oferecido pelo membro
individual _________________________________________________________ nº _______________ e pelo membro organizacional
____________________________________________________________ nº ________________ . No caso de você ser menor de
18 anos, será necessária a assinatura de seus pais. O mergulho é uma atividade divertida e segura, quando realizada corretamente
e com as técnicas apropriadas. Este programa não certifica mergulhadores. Ele tem como objetivo oferecer uma introdução segura
ao mergulho. Para tornar-se um mergulhador autônomo competente, você precisa ser treinado através do curso apropriado. Em
caso de dúvidas, reveja os casos com seu instrutor antes de assinar.

Termo de responsabilidade:
Ao assinar esta declaração eu, ____________________________________________________________, estou informado dos
riscos inerentes à prática do mergulho autônomo e da conduta requerida durante as aulas de introdução ao mergulho (Batismo). Eu
entendo e concordo que nem o instrutor que me forneceu esta iniciação, nem a PDIC, responsabilizam-se por qualquer dano ou
acidente ocorrido durante este curso. Sendo assim, declaro-me apto a matricular-me neste curso, assumo todos os risco e isento
o meu instrutor e a PDIC de qualquer responsabilidade sobre a minha pessoa.
Em caso de emrgência, avisar: Nome: ___________________________________________________________________
Parentesco: ___________________________________________________________
Tel. resid.: ____________________________________________________________
Tel. com.: ________________________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________
Assinatura do aluno
Data

____________________________________________________
Responsável (no caso de ser menor de 18 anos)

