
Eu, supra mencionado como Sócio / Encarregado de Educação do Sócio, declaro concordar com o seguinte termo de responsabilidade: 

 Tenho conhecimento das características das atividades a que me proponho participar; 

 Tenho conhecimento que estas atividades são de risco acrescido, que envolvem situações de difícil controlo e exigem conhecimentos técnicos 

específicos; 

 Tenho conhecimento que é da minha responsabilidade efetuar um seguro de acidentes pessoais para as atividades que realizarei, seguro este 
que poderá ser feito por intermédio do GEM ou a nível particular e devo fazer prova do mesmo; 

 Declaro que, de acordo com o n.º 2 do artigo 40 da lei de bases da atividade física e do desporto aprovada pela lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro, 
sou física e mentalmente saudável e desconheço qualquer razão médica que me impeça de realizar este tipo de atividades que são 
fisicamente e psicologicamente bastante exigentes; 

 Declaro ser responsável pelo equipamento pessoal cedido pelo GEM para a prática das atividades. 

 Declaro saber nadar, o que é fundamental para praticar atividades na água (canyoning, coasteering, rafting, canorafting, mergulho, etc...)  

 Garanto igualmente que durante as atividades respeitarei as regras de conduta para com o meio ambiente e cumprirei as regras estabelecidas 
pelos responsáveis das atividades, não me colocando em possíveis situações de risco pessoal ou coletivo; 

 Declaro ter conhecimento e o dever de cumprir os Estatutos do GEM, assim como o respetivo Regulamento Interno (disponível em 
www.gem.pt). 

 

PROPOSTA DE SÓCIO ADERENTE 

A preencher pelo GEM  

  Nº Sócio Aderente 

 

  Data Admissão  

     

        
Dia Mês Ano 

Nome Completo 

                                        

Residência 

E-mail 

                                           

Código Postal 

    -    

Localidade 

Data de Nascimento 

  

Profissão 

                   

Tem alguma experiência/formação nas atividades desenvolvidas pelo GEM, por favor descrimine-as. 

      

Assinatura ______________________________________________________ Data _________________________  

                                        

Telefone Residência 

         

Telemóvel 

         

BI / C. Cidadão 

         

NIF 

         

                             

Habilitações Literárias 

         

GRUPO DE ESPELEOLOGIA E MONTANHISMO 

  

Rua Maria Veleda, nº 6  -  7º Esq, Alfornelos, 2650-186 Amadora 

 

Associação sem fins lucrativos fundada a 06 de Março de 2007 . NIPC P508009278 

O Sócio Aderente deve requerer a passagem a Sócio Efetivo no período de 6 meses, caso não o faça a mesma será automaticamente 
cancelada. Durante este período, sempre que realizar uma atividade terá que efetuar o pagamento administrativo no valor de 10€. 

                                        

É ou foi associado noutro Clube?     SIM NÃO     Qual  ____________________   

E-mail: geral@gem.pt   .  Visite-nos em: www.gem.pt  

Nome 

                                        

                    

AUTORIZAÇÃO MENORES DE 18 ANOS 

Grau de parentesco:             

BI / C. Cidadão 

         

Telefone Residência 

         

Telemóvel 

                  

Eu, ______________________________________________________ Encarregado de Educação do Associado proposto supra, 
autorizo-o a aderir ao GEM e autorizo a sua participação nas atividades organizadas pela Associação. 

DECLARAÇÃO / TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Assinatura Sócio Proposto (Conforme consta no BI/CC) _________________________________________ Data ___________ 

NIF 

http://www.gem.pt
mailto:gem@gesmo.org
http://www.gem.pt

