
Informe se você pratica alguma das atividades a seguir:

Em caso de respostas afirmativas, você deverá fornecer mais informações no campo Observações.

1. Mergulho:    (  ) Sim  (  ) Não    Número de vezes por ano: 

 Locais: 

 Tipo de equipamento: 

 Profundidade (em metros):    Média    Máxima 

 Número de vezes que mergulha por ano em profundidade máxima: 

 Prática em caráter:    (  ) Amador   (  ) Profissional   (  ) Competição

 Quais serão as mudanças previstas nesta atividade para os próximos 24 meses?

2. Atividades Aeronáuticas (incluindo, mas não se limitando a paraglide, planador, queda livre,   
 balonismo, ultraleve, asa-delta, parapente etc.):    (  ) Sim  (  ) Não    Nº. de vezes por ano: 

 Locais: 

 Tipo de equipamento usado: 

 Pertence a algum clube ou associação?    (  ) Sim  (  ) Não 
 Em caso afirmativo, informar o nome: 
 Prática em caráter:    (  ) Amador   (  ) Profissional   (  ) Competição

 Quais serão as mudanças previstas nesta atividade para os próximos 24 meses?

3. Veículos de competição (incluindo, mas não se limitando a motocicletas, automóveis, barcos de  
 corrida, snowmobiles, bicicleta de montanhismo etc.): 
 (  ) Sim  (  ) Não    Atividade:                                                             Nº. de vezes por ano: 

 Locais:                                                                           Classificação: 

 Tipo e descrição do veículo usado: 

 Velocidades atingidas (em km/h):    Média    Máxima  
 Quais serão as mudanças previstas nesta atividade para os próximos 24 meses?

4. Rapel, montanhismo, canyoning, esqui na neve ou aquático, snowboard etc.: 
 (  ) Sim  (  ) Não    Atividade:                                                             Nº. de vezes por ano: 

 Locais:                                                                           Classificação: 

 Tipo de equipamento usado: 

 Pratica montanhismo na neve e no gelo?    (  ) Sim  (  ) Não  
 Prática em caráter    (  ) Amador   (  ) Profissional   (  ) Competição

 Quais serão as mudanças previstas nesta atividade para os próximos 24 meses?
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Observações:   

Declaro, para os devidos fins, que as informações e declarações contidas neste documento são 
completas, verdadeiras e corretas em cada detalhe e assumo a responsabilidade por todas as 
informações prestadas. Declaro ainda que todos os documentos por mim apresentados para este 
fim são autênticos.

Local e Data Assinatura do Solicitante

Nº da Solicitação:


