
Regulamento do evento 

Artigo 1º. Sport4life basketball Camp aqui denominado camp de basquete, será 
realizado no dia 12 e 13 de outubro de 2018. 
Artigo 2º. O horário será das 8:00 da manha até 21h  
No colégio Santo Américo  Rua Santo Américo 275 Morumbi SP Cep .05629-020 
Parágrafo único – O horário do início ficará sujeito às alterações em razão da 
quantidade de inscritos e de eventuais problemas de ordem externa, tais como, tráfego 
intenso, falhas de comunicação ou suspensão no fornecimento de energia. 
Artigo 3º. O camp será para meninas e meninos dos 07 aos 16 anos. 
Artigo 4º. O evento terá um duração de13 horas no dia 12 e 13 horas no dia 13 de 
outubro de 2018. 
Artigo 5º. Esta corrida é organizada pela empresa SPORT4LIFE. K A D Oliveira serviços 
administrativos  Cnpj  29.720.837/0001-97 Será criada uma Comissão Organizadora, constituída por 
funcionários e colaboradores das empresas organizadoras, que terá competência para 
resolver qualquer problema ou responder dúvida durante o camp. 
Artigo 6º.O camp terão todas as calorias sub 12 ao sub 16 De 07 anos aos 16 anos Nascidos no ano  
de 2002 a 2011. 
CAPÍTULO II – INSCRIÇÃO 
Artigo 7º. Poderão participar do camp o atleta, aqui denominado(a) atleta, 
que se inscrever no camp, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no 
prazo determinado e expressar concordância com as normas deste Regulamento. 
Artigo 8º. As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet, no site 
www.ativo.com ou no site da www.sport4life.com.br 

SPORT4LIFE Basketball Camp Brasil 2018: IMPERDÍVEL para 
você que tem de 07 a 16 anos e quer treinar como um profissional 
por dois dias, aprimorar suas habilidades e viver momentos 
memoráveis com ídolos do Basquete.   
24 horas: clínica de basquete com os técnicos mais renomados, 
treinamento intensivo, apresentações, desafios, torneio, entrevistas 
com celebridades e palestras informativas para atletas e para pais, 
premiações para os MVPs, cobertura de vários canais esportivos, 
homenagem a ex atletas, e muito mais …  

http://www.ativo.com


BASKETBALL CAMP 
Kit Atleta  + 24 horas de camp   Palestras - ataque - defesa - arremesso - táticas-  habilidades- 

entretenimento - torneio - desafios  400 Vagas 

R$ 540,00  1.o Lote    Até 12 /08/2018, R$ 620,00  2.o Lote    Até 12/09/2018, R$ 690,00  3.o 
Lote    Até  07/10/2018   

______________________________________________________________________  

SHOOTING TRAINING - Arremessos 94FIFTH  
 +   50 min treino de arremesso com a bola inteligente 94 fifth   3 pessoas por aula  

Adicione no seu Basketball Camp um treino exclusivo e inédito no Brasil. Arremesso 
com a bola inteligente. Nesse treino você vai aperfeiçoar seus arremessos, através do 
uso de uma bola inteligente conectada a um sistema que gera informações detalhadas 
dos seus arremessos; assim formando um diagnóstico de correção para seus 
arremessos.  Ela é equipada com um pequeno sensor que fica posicionado nos 
"gomos" da bola. Com a tecnologia, são medidos dados importantes do arremesso, 
como as taxas de rotações, equilíbrio, ângulos.  
45 Vagas apenas. 
R$100,00 
_________________________________________________________________________ 

FITLIGHT TRAINING (Treinamento Cognitivo Visual) 
MIND WORK : +  25 min de Fitlight training. Adicione no seu Basketball Camp um treino 
com o FITLIGHT TRAINING, 2 pessoas por treino, usando um equipamento 
desenvolvido para medir o tempo de reação a estímulos visuais. Amplamente utilizando 
pelas equipes da NBA e NFL. Esse modulo de treinamento é dedicado para a melhoria 
da velocidade, agilidade, resistência, condicionamento, coordenação e funções de 
processamento cognitivo visual. 

45 Vagas apenas.  

R$100,00 
___________________________________________________ 
BOLA SPALDING 
Adicione no seu Kit uma lendária bola Spalding TF-50. A bola Spalding TF-50 é 
Produzida Em Borracha, Tem câmara embutida E Tamanho No 7, Sendo Adequada Para 



Treinos E Partidas Em Quadras De Basquete. Este Modelo Conta Com Design 
Tradicional Na Cor Laranja E É Indicado Para Uso Adulto E Profissional. 

Com 50% de desconto leve essa bola spalding por R$60,00 

INSCRIÇÕES  PARA  GRUPOS  
ACIMA DE 10 ATLETAS 

 1 KIT COACH ( 1 SACOCHILA CHEIA DE ITENS ESPECIAIS PARA O TÉCNICO DO TIME)   

+ CREDENCIAL VIP   

+ 5% DE DESCONTO PARA TODOS OS ATLETAS DO GRUPO.  

Entrar em Contato com conato@sport4life.com.br 

Inscrição para grupos : até dia 15 de setembro de 2018 

 
 Artigo 9º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, 
assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de 
inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento e 
assume total responsabilidade por sua participação no evento de 
acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte 
integrante deste regulamento.Artigo 10º. As inscrições serão 
encerradas no dia 07 de outubro de 2018, ou em data anterior a 
esta, caso seja atingido o limite técnico definido para o camp.
Artigo 11º. As empresas organizadoras poderão, a qualquer momento, suspender ou 
prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de 
necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 
Artigo 12º. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no 
sistema on-line ou na ficha de inscrição. Os atletas concordam que o e-mail será o meio de 
comunicação utilizado pela empresa organizadora para repassar informações e 
atualizações referentes ao camp. 
Artigo 13º. A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o(a)atleta(a)comunique 
a desistência do camp fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do 
Consumidor. 
Artigo 14º. A inscrição do camp é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta 
ser substituída por outra, em qualquer situação.  

mailto:conato@sport4life.com.br


§1º O atleta que ceder seu número de inscrito para outra pessoa será responsável por 
qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 
responsabilidade da empresa organizadora, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos 
públicos. 
§ 2º Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios definidos 
por lei, o(a) atleta será removido do camp, poderá responder por crime de 
falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes e ficará 
impedido de participar de outras corridas organizadas pela empresa. 
Artigo 15º. De acordo com a organização do camp fica proibido a participação do atleta menor de 07 
anos. 
I – Os atletas menores de 18 anos de idade NÃO poderão participar de do camp sem o termo de 
responsabilidade do responsável devidamente preenchido e assinado. 
II – A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 
classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for 
realizada o camp; 
III – Os atletas menores de 18 anos só poderão participar do camp mediante 
autorização por escrito com firma reconhecida dos pais ou de um responsável legal. A 
autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de Identidade do 
menor de idade, que será retida pela empresa organizadora, no ato de entrega dos kits. 
IV - Os pais deverão estar inscritos para poder entrar no camp e os filhos 
menores da idade permitida no camp  abaixo de 6 anos também deverão estar 
inscritos. E Todos só poderão entrar com o documento de identidade original, 
impreterivelmente. Não podendo fazer uso de cópias simples nem cópias 
autenticadas, somente original. A Partir de 7 anos apenas com pagamento da taxa 
da inscrição. 
CAPÍTULO III – ENTREGA DE KITS 
Artigo 16  O kit é composto por uma sacochila, por 1 squeeze, 1 cartão de autógrafos, 1 vale cartão 
pré pago,  1 camiseta thermodry, pulseiras de identificação, etiquetas de identificação para primeiros 
socorros.  
Artigo 17o. A entrega dos kits acontecerá nos dois dias que antecedem a corrida, em local, 
data e horário a ser informado pela organização, no site de inscrições. 
Parágrafo único. Neste caso o Basketball camp, a entrega dos kits acontecerá nos dias 
09 de outubro de 2018 no horário das 10as 21hs, no dia 10 de outubro de 2018 no horário 
das 10hs às 21hs em local a ser divulgado posteriormente na página: 
www.sport4life.com.br/basketballcamp 
Artigo 18º. O(a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela 
organização poderá retirar seu kit  1h antes na entrada do evento. 
Artigo 19º. O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante 
apresentação do documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de 
pagamento e RG. 
Artigo 20º. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação 
de autorização especifica para este fim e cópia de documento. 
CAPÍTULO V – INSTRUÇÕES E REGRAS PARA O CAMP 
Artigo 21º. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, 
calçadas, meio fio, aclives ou declives que possam existir no COLÉGIO. A empresa 
organizadora não se responsabiliza por possíveis defeitos no piso nem na quadra.. 



Artigo 22º. Os atletas deverão agir com respeito com todos os técnicos professores e colegas, caso 
não ocorra os seguranças poderão retirar do local do camp e chamaremos os responsáveis. 
Artigo 23º. O(a) atleta que empurrar o(a) outro(a) atleta, de modo a impedir sua 
Progressão, estará correndo risco de sair do camp. 
Artigo 24º. Não será permitido o atleta sair do Colégio sem o responsável. 
Artigo 25º. O(a) atleta deve retirar-se imediatamente do camp se assim for determinado 
por um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão Organizadora. 
Artigo 26º.Os atletas participarão em número limitados dos torneios de enterrada, de habilidades e de 
arremessos. 
CAPÍTULO VI – PREMIAÇÃO 
Artigo 27º. Ganharão um prêmio os seguintes atletas: 
MVP sub 12  
MVP sub13 e 14 
MVP sub 15 e 16 
MVP sub 16 
Vencedor torneio de enterradas 
Vencedor do torneio de habilidades 
Vencedor Do torneio de arremesso  
Vencedor do Lance livre sub 12 
Vencedor do Lance livre sub 13 e 14 
Vencedor do Lance livre sub 15 e 16 
O Pai vencedor do Lance livre 

CAPÍTULO VII - CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO 
Artigo 28º. Todos(as) os(as) atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 
para realização do camp, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão 
física para participar desse treinamento. As empresas organizadoras não se responsabilizarão pela 
saúde física dos atletas. 
Artigo 29º. O responsável é totalmente responsável pela condição física do atleta e pela decisão dele 
participar do camp, avaliando sua 
condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. 
Parágrafo único. A Comissão Organizadora poderá, seguindo recomendação do médico 
responsável pelo camp, determinar que o(a) atleta interrompa ou não participe do camp. 
Artigo 30º. As empresas organizadoras não terão responsabilidade sobre o atendimento 
médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela 
participação do camp. Porém, será disponibilizado 
um serviço de ambulância UTI para atendimento emergencial aos atletas e para a 
remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde. 
Artigo 31º. O(a) atleta ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou 
transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a empresas 
organizadoras, patrocinadores e parceiros de qualquer responsabilidade ou reembolso 
pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.  
Artigo32  : A etiqueta que será entregue no kit para colocar nas camisetas e nas sacochilas 
para a fácil identificação em caso de acidente. Será de uso OBRIGATÓRIO durante todo o 
camp. 
Artigo 33º. Serão colocados à disposição dos atletas, banheiros femininos e 
masculinos. 



Artigo 34º. Ao longo do dia no colégio haverá postos de hidratação conforme 
determinado pela Organização. 
CAPÍTULO VIII – DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 
Artigo 35º. O(a) atleta que se inscreve e consequentemente participa do camp está 
incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através 
de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro 
meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 
corrida, sem acarretar nenhum ônus a(s) empresa(s) organizadora(s) e aos 
patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida 
com tais direitos em qualquer tempo/data. 
Artigo 36º. Todos os atletas, staffs, organizadores cedem no ato de inscrição todos os 
direitos de utilização de sua imagem e voz para a(s) empresa(s) organizadora(s) e para os 
patrocinadores desta corrida. 
Artigo 37º. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida 
têm os direitos reservados aos organizadores. 
Parágrafo único. Qualquer forma de divulgação de imagens do camp ou interesse em 
destinar um profissional para a cobertura da corrida estará sujeita à autorização e 
aprovação pelas empresas organizadoras. 
Artigo 38º. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao presente camp 
pertencem à(s) empresa(s) organizadora(s).  
CAPÍTULO IX – SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO ESPORTIVO 
Artigo 39º. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá 
determinar a suspensão do camp, iniciado ou não, por questões de segurança pública, 
vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa o camp, por qualquer um 
destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação de nova data 
para realização da mesma. 
§ 1º Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos 
e danos da eventual suspensão do camp (iniciado ou não) por questões de segurança 
pública, falta de combustível ,vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer 
responsabilidade 
para a empresa organizadora, patrocinadoras e parceiras. 
§ 2º Na hipótese de suspensão do evento esportivo não haverá devolução do valor de 
inscrição. 
Artigo 40º.O Camp poderá ser adiado ou cancelada a critério da empresa organizadora, 
sendo comunicado aos inscritos está decisão pelo site oficial do camp. 
§ 1º Na hipótese de adiamento do camp e a consequente divulgação de nova data os 
inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias para solicitarem a devolução do valor da inscrição, 
através do e-mail contato@sport4life.com.br, contados da comunicação aos inscritos, sob pena 
de renúncia a este direito. O valor devolvido será apenas o da inscrição, ou seja, a taxa 
cobrada pelo site não será devolvida. Os reembolsos acontecem após o pedido num prazo 
de até 40 dias. 
§ 2º Na hipótese de cancelamento do camp (sem divulgação de nova data) os inscritos 
deverão solicitar o reembolso da inscrição no prazo de 07 (sete) dias, contados da 
comunicação aos inscritos, sob pena de renúncia a este direito. Os reembolsos acontecem 
após o pedido num prazo de até 40 dias. 
§ 3º O reembolso será feito através de transferência bancária, qualquer taxa cobrada pelo 
banco ou pelos sites será de responsabilidade do atleta. 
CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES GERAIS 



Artigo 66º. A segurança do camp receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
sinalização para a orientação dos atletas. 
Artigo 41º. Os protestos ou reclamações relativas ao resultado final da competição 
referente aos prêmios  ou condução do camp deverão ser feitos, por escrito, 
até trinta minutos após a divulgação oficial à Organização do Evento.  
Artigo 42º. Não haverá reembolso, por parte da empresa organizadora, bem como de 
seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente ou dano aos 
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual 
for o motivo, tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 
atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação do camp. Os custos de 
transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias 
ou provenientes da sua participação no camp, antes, durante e depois da mesma serão de 
responsabilidade exclusiva do atleta. 
Artigo 42º. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: 
contato@sport4life.com.br para que seja registrada e respondida a contento. Caso o atleta não 
tenha um retorno no tempo hábil, essas dúvidas deverão ser esclarecidas no dia da 
entrega dos kits. 
Artigo 43º. As empresas organizadoras poderão, a seu critério ou conforme as 
necessidades do camp, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, 
informando as mudanças pelo site oficial do camp. 
Artigo 44º. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pelas empresas 
e/ou Comissão organizadora da corrida de forma soberana, não cabendo recurso destas 
decisões. 
Artigo 45o A Organização não se responsabiliza por quaisquer danos causados em 
aparelhos de uso de pessoas com deficiência. 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, 
DECLARO para os devidos fins de direito que: 
1. Estou ciente de que se trata de um camp de basquete. 
2. Sou responsável pela informações por que estou respondendo e aqui prestadas e a pessoa 
(criança)que aqui estou me responsabilizando, possui  plenas condições físicas e psicológicas de 
participar deste camp e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que  impeça 
essa criança de praticar atividades físicas. 
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação neste camp), isentando as empresas organizadoras e seus 
organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da 
participação neste camp. 
4. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do camp. 
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 
kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 
material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos 
organizadores; e, também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco a 
segurança do evento, dos atletas e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 
organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de atletas ou 
prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, 
e que aceito o regulamento do camp, bem como, a respeitar as áreas da organização 



destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas 
estruturas de apoio a 
equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no 
andamento do evento, e 
também locais sem autorização por escrito da organização, 
podendo ser retirado do camp e do local do evento em qualquer 
tempo. 
7. Estou ciente das penalidades e possível exclusão que posso 

sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre 
tais aspectos do camp. 
8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares, filhos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, 
sem geração de ônus para os organizadores, mídia e patrocinadores. 
9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública 
ou força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, 
inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será suportado única e 
exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável 
pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 
10. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica 
e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste camp; antes, 
durante ou depois do mesmo.  
11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE e deste REGULAMENTO, isentando assim quem quer que seja, de 
toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por 
consequência da minha participação neste camp e por quem sou responsável. 
Declaro que participo deste evento por livre e espontânea vontade, que a pessoa que sou 
responsável  goza de boa forma física e que está apropriadamente treinado(a) para este evento 
esportivo. 



IMPRETERIVELMENTE todos os Atletas que irão participar pagantes ou não do camp deverá levar impresso e preenchido 
esse termo de  responsabilidade, autorização de uso de imagem e voz  e declaração de saúde (assinado) com cópia do 
documento de identificação do atleta e do responsável assinante, para ficar com a equipe organizadora, na hora da 
retirada do kit. 
     

                              DECLARAÇÃO DE SAÚDE, LIBERAÇÃO DE IMAGEM E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,____________________________________________, nacionalidade ________________, estado civil 
________________, portador da Cédula de identidade RG nº.__________________ , inscrito no CPF/MF 
s o b n º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , r e s i d e n t e à A v / R u a 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n º . _ _ _ _ _ _ _ _ _ , m u n i c í p i o d e 
_________________Estado__________, na qualidade de representante legal do menor  
atleta____________________________________________, nacionalidade ________________,portador 
da Cédula de identidade RG nº._______________________ , inscrito no CPF sob nº 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , r e s i d e n t e à A v / R u a 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n º . _ _ _ _ _ _ _ _ _ , m u n i c í p i o d e 
_______________________Estado________________, Telefone Celular  ___________________ que 
através deste termo, autorizo o(a) menor acima, a participar do Sport4life Basketball camp 2018,que 
acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro de 2018 e declaro que esse atleta menor goza de boa saúde física 
e psíquica e me responsabilizo por ele e declaro que este atleta esta em dia com rigorosa avaliação médica 
para realização do camp, sendo conhecedor de seu bom estado de saúde e de sua aptidão física para 
participar desse treinamento, declaro que estou sabendo que as empresas organizadoras não se 
responsabilizarão pela saúde física dos atletas. Declaro saber que o USO DA ETIQUETA de Identificação e 
pulseira é OBRIGATÓRIO durante todo o camp para segurança. AUTORIZO ainda a Sport4life , o uso da 
imagem e voz do atleta que sou responsável (ou tutelado) em todo e qualquer material, entre imagens de 
vídeo, fotos e documentos relativos ao programa esportivo que participará,  podendo o material ser utilizado 
tanto em material publicitário da Sport4life, como eventualmente em programas que sejam essas destinadas 
à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 
imagem e voz acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-
door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) 
anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica 
(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros), inclusive na rede mundial de 
computadores (internet).Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a 
cessão de direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.Por 
esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 
reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente 
autorização. 
Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do camp e confirmo que todas as declarações 
aqui prestadas são verdadeiras. 

                             ______________________, dia _____ de ______________ de 2018. 
                                             Cidade 

                                   (assinatura dos pais/tutores e do menor se já assinar também) 

Nome do Atleta por extenso:______________________________________________________________ 

Nome do Pai ou responsável por extenso:___________________________________________________ 

Telefone p/ contato:_____________________________________________________________________ 



Dúvidas Frequentes: 

1) Onde vou Retirar o Kit Atleta? 
1 mês antes entre no site ou acompanhe a gente nas redes sociais, vocês poderão retirar os kits até 
3 dias antes do Camp num local especial e ainda ganhar um brinde. 

2) O que eu tenho que levar para retirar o Kit Atleta ? 
• Levar o Comprovante de Pagamento.  
• A autorização de uso de imagem, termo de responsabilidade e termo de saúde (estará disponível 

no site para download. 
• Levar o copia do documento do responsável pelo atleta. 
Esses documentos ficarão com nossa equipe. 

3) Quantas pessoas podem acompanhar o Atleta inscrito? 
O pai, mãe do atleta e irmãos que não participarão do camp. 
Só as pessoas pré cadastradas poderão participar do Sport4life basketball camp Brasil 2018 

4) Quais as idades dos atletas requeridas para poder participar? 
Os Atletas que nasceram no ano de 2002 a 2011. 

5) Tem condição especial para grupos? 
 Tem sim:   INSCRIÇÕES  PARA  GRUPOS  
 Acima De 10 Atletas 

 1 Kit Coach ( 1 Sacochila Cheia De Itens Especiais Para O Técnico Do Time)   

+ Credencial Vip   

+ 5% De Desconto Para Todos Os Atletas Do Grupo.  

Inscrição para grupos : até dia 15 de setembro de 2018 



Entrar Em Contato Com Contato@Sport4Life.Com.Br 

INSCRIÇÕES  PARA  GRUPOS  
ACIMA DE 10 ATLETAS 

 1 KIT COACH ( 1 SACOCHILA CHEIA DE ITENS ESPECIAIS PARA O TÉCNICO DO TIME)   

+ CREDENCIAL VIP   

+ 5% DE DESCONTO PARA TODOS OS ATLETAS DO GRUPO.  

Entrar em Contato com conato@sport4life.com.br 

Inscrição para grupos : até dia 15 de setembro de 2018 

mailto:conato@sport4life.com.br
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