
 

  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
Pelo presente, ________________________________________________________________ , 
CPF ________________________________ , reconhecido aqui como Postulante a associado na 
categoria de Contribuinte, declara, para os devidos fins, que está ciente e conforme com todos 
os termos, cláusulas, condições e normas do Estatuto Social do Centro Excursionista 
Petropolitano - CEP, registrado sob CNPJ 030.238.950/0001-10, aderindo, assim, em caráter 
irrevogável e irretratável, a seus respectivos teores integrais - inclusive a novas versões que 
venham a ser editadas - obrigando-se a respeitá-los e a cumpri-los fielmente, assumindo todos 
os direitos e obrigações deles decorrentes, e sujeitando-se às penalidades cabíveis, quando e 
se for o caso. 
 
Ao firmar o presente, o Postulante reconhece estar ciente de que o montanhismo é uma 
atividade que envolve riscos de acidentes. Portanto, declara que, ao associar-se, está ciente 
que, ao participar de uma caminhada ou escalada, ou qualquer outra excursão ou atividade 
organizada pelo CEP, ele é responsável pelo seu estado de saúde e sua segurança, e que deve 
respeitar seus próprios limites técnicos e físicos, eximindo o guia e o clube de quaisquer 
responsabilidades por quaisquer problemas de saúde que possa ocorrer durante a excursão. 
 
Declara ainda que irá respeitar as boas práticas de segurança adotadas pelo CEP e também 
respeitar as orientações dos guias durantes as excursões oficiais. 
 
Reconhece o direito do guia, do diretor técnico ou da diretoria de vetar a sua participação se 
na opinião deles não tiver condições técnicas ou físicas de participar, como também o direito 
deles de condicionar a participação à apresentação de um atestado médico e outras exigências 
que se fizerem cabíveis. 
 
Petrópolis, ____ de ______________________ de ________ . 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Postulante 

CENTRO EXCURSIONISTA PETROPOLITANO 
Fundado em 15 de maio de 1958 

Rua Irmãos D’Ângelo, 39 sl. 5 - Centro 
Petrópolis - RJ - CEP 25685-330 

De Utilidade Pública - Sede Própria 
CNPJ: 030.238.950/0001-10 


