
 
 
                                          
 

 
 

 
 
 

RUA FREI CANECA, 1407 - 4º andar – TEL.: (11) 2112.1900  - CEP 01307-910  -  SÃO PAULO  - BRASIL 
Home Page: www.fpb.com.br  E-mail: fpb@fpb.com.br 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL 
Fundada em 24.04.1924 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA OFICIAIS DE ARBITRAGEM 
 
 

 
 
FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASKETBALL – FPB, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 
n° 62.802.335/0001-80, com sede na Capita do Estado de São Paulo, à Rua Frei Caneca n° 1.407 4° 
andar, fomentadora da modalidade no Estado de São Paulo, participou de diversas reuniões virtuais com o 
secretário de Esportes cumprindo todas as determinações emanadas com fim de possibilitar, em conjunto 
com a autoridade estadual, executar os protocolos sanitários para iniciar as competições. 
 
NOME DO OFICIAL:      
 
R.G.       CPF:     
 
Data de Nascimento: 
 
Pertencente a Grupo de Risco: Sim ( )  Não (  ) 
 
Concorda em participar em 2021:  Sim ( )  Não (  ) 
 
 
Por ocasião de minha participação nos eventos esportivos da Federação Paulista de Basketball, DECLARO 
que estou apto a participar, sendo que sou  inteiramente responsável pela minha integridade física no que 
diz respeito à minha aptidão física e de saúde para prática de esportes, isentando os organizadores, 
entidades patrocinadoras e demais membros envolvidos nos eventos esportivos, de toda e qualquer 
responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer, causados por doenças crônicas e 
infectocontagiosas, dentro das atividades relacionadas a estes eventos. 
Declaro ainda compreender que a modalidade esportiva em disputa é esporte que impõe contato físico e 
que por isso há risco de acidentes e contaminação pelo vírus COVID-19. 
Por fim, declaro estar ciente de que, ocorrendo algum impedimento médico ou físico para minha 
participação, deverei levar tal fato ao conhecimento dos organizadores, me abstendo de participar dos 
eventos esportivos da entidade. 
 
São Paulo, ____ de _____________________ de 2021 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Participante 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, ASSUNÇÃO DE RISCOS E DE CONSENTIMENTO DE 
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ADMINISTRADAS PELA FPB EM RAZÃO DA 
PANDEMIA COVID-19 


