
                                                              
 

FICHA DE INSCRIÇÃO ETAPA I – 25/05/2019 
 

Eu, ___________________________________________________ CPF____________________, 

 responsável (maior de idade) pela equipe do Colégio____________________________________________, 

confirmo a inscrição da equipe na Etapa do Basquete 3x3 da LBE na categoria: 

(   ) A12M (   ) A13M (   ) A14M (   ) A15M (   ) A16M (   ) A17M 

(   ) A18M (   ) A12F (   ) A13F (   ) A14F (   ) A16F (   ) A18F 

 

 

NOME DA EQUIPE E DA ESCOLA:  

 

Nome: 
 

 

Alunos(as) 1:                                                                                   Data nasc: 

Alunos(as) 2:                                                                                   Data nasc: 

Alunos(as) 3:                                                                                   Data nasc: 

Alunos(as) 4:                                                                                   Data nasc: 

 Eu, responsável pela equipe supra-citada nesta ficha de inscrição, atesto que todos se encontram 

em perfeitas condições de saúde e aptos a praticar atividades físicas. Estou ciente que a confirmação da 

inscrição se dará com o cumprimento de todas as etapas a saber: 

1. Depósito integral da taxa de inscrição da equipe – Banco Bradesco - Ag 7796 CC4260-9 Esdras 

Tosta Santos – CPF 274995978-06 – valor R$ 80,00 

2. Envio desta ficha de inscrição e do comprovante de pagamento juntos para o e-mail da 

organização 3x3@le2.com.br ou whats app (11)98543-8030. 

3. Recebimento do número de inscrição da equipe e regulamento após o envio. 

 Estou ciente de que a Liga de Esportes Escolares e a Liga de Basquete 3x3, não se responsabiliza por 

qualquer problema decorrente das condições de saúde do aluno(a) bem como por eventuais acidentes ocorridos 
durante a prática das atividades esportivas e que as despesas médicas e hospitalares provocadas pelos eventuais 

problemas ou acidentes mencionados correrão exclusivamente por minha conta. 

Autorizo, neste ato, a cessão gratuita dos direitos à utilização do nome e imagem do(a) aluno(a) sempre que 
relacionados à Liga de Basquetebol 3x3, notadamente para veiculação de matérias e/ou anúncios nas redes sociais 

e site da Liga de Esportes Escolares. 

 

São Paulo, ____ de _______________ de ______. 

 

 

 

_______________________________ 
                                                                                                                                   Assinatura do Responsável    

mailto:3x3@le2.com.br

