
Termo de responsabilidade
Berserk Batalha Medieval

 Olá! Somos o grupo Berserk Batalha Medieval, uma associação regional - já em 
seu quarto ano de existência - de praticantes do boffering, combate com armas de 
espuma. A prática da atividade se dá principalmente em encontros semanais coordenados 
por nossos generais, membros experientes da instituição com a incumbência de manter a 
ordem e zelar pela segurança em nossas atividades.

 É preocupação nossa, no entanto, informar a você antes que se inscreva e comece 
a participar de nossos treinos e eventos, que o boffering é uma atividade de contato físico a 
cuja prática, portanto, é inerente certo risco. Embora tomemos diversas providências para 
controlar a segurança em nossas atividades como fiscalizar a qualidade do equipamento 
de nossos membros, instrui-los em técnica e filosofia e exigir deles sempre cordialidade e 
respeito mútuo, não nos responsabilizamos por eventuais acidentes que possam ocorrer 
em virtude da prática do jogo.

 Em decorrência disso, infelizmente temos que obedecer a algumas exigências 
etárias - Menores de catorze (14) anos não podem participar de nossas atividades; 
Jogadores entre catorze (14) e dezesseis (16) anos somente serão aceitos na presença 
de um representante legal devidamente identificado; Jogadores entre dezesseis (16) e 
dezoito (18) podem participar das nossas atividades desacompanhados, desde que sua 
inscrição tenha sido assinada por seu representante legal; E, finalmente, os maiores de 
dezoito (18) anos com capacidade de fato podem inscrever-se por conta própria 
assinando este documento e consequentemente, concordando com nossas regras.

 Você pode ficar por dentro de todas as novidades relativas ao grupo, bem como 
conhecê-lo em maiores detalhes no site http://www.berserbm.com.br/. Lá, você também 
pode encontrar nosso Regulamento, documento de onde constam detalhadamente todas 
as nossas regras institucionais, os direitos e deveres dos associados, bem como aquelas 
referentes à prática segura e saudável do esporte - inclusive os padrões que garantem a 
nossas atividades a segurança quue você só encontra aqui!

 Junto a este documento, está anexo um pequeno resumo ilustrado das principais 
regras de combate e conduta, para que você possa se informar sem muita dificuldade 
sobre a prática do jogo. Todo membro do grupo deve conhecer as regras nele contidas! 
Para mais detalhes, compareça a um de nossos encontros marcados no site e converse 
pessoalmente com um de nossos generais.

 Eu, _____________________________________________________________________________________, 
RG _______________, declaro que estou ciente das regras constantes deste termo de inscrição e do Regulamento da 
Berserk, disponível para download em PDF na URL http://www.berserkbm.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Berserk-
Regulamento.pdf/ (bem como suas atualizações supervenientes, publicadas no endereço http://www.berserkbm.com.br/), 
e me comprometo a respeitá-las durante as atividades do grupo enquanto dele for membro.

*Tratando-se de menor de idade ou incapaz, a assinatura deste documento pelo responsável importará também 
autorização para participar das atividades do grupo.

Assinatura do membro Assinatura do responsável



Ficha de Inscrição
 Bem-vindo à Berserk! Agora que você já manifestou seu interesse em participar de 
nossas atividades assinando a frente desta folha, gostaríamos que nos fornecesse alguns 
dados seus para que possamos nos organizar quanto aos associados, zelar pela segurança 
deles e entrar em contato caso haja necessidade.

 Nome completo:

 R.G.:

 Endereço/Cidade:

 CPF:

Dados do Membro

 Nasc.:___/___/_____

 Telefone:  Telefone 2:  E-mail:

 Observações:

(preencha este campo com anotações que julgar pertinentes sobre você e que possam ser úteis em caso de 
emergência, como eventuais alergias, doenças crônicas, remédios e horários em que precise tomá-los, etc.)

Dados do Responsável

 Nome completo:

 R.G.:

 Endereço/Cidade:

 CPF:  Nasc.:___/___/_____

  ___/___/_____
Data de Ingresso

_____________________________
      Assinatura de General do Clã
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