
 
 
 
 
 

 
 

Boletim de Inscrição 
 Boletim de Inscrição Individual  Boletim de Inscrição Colectiva 

Nome: Fotografia recente:  Nome da instituição: 

Género: M   F Nome da pessoa de contacto： 

Data de Nascimento:  Tel.: 

Tipo e No de Doc. de Identificação: 
 

Email: 

Tel.: 

Interessado(a) em receber informações do evento por SMS :  
Sim  Não 

Email: 

 
Fun Run (5.6km) 

 Participantes (nascidos em 2004 ou anteriores) 
 

Atletismo:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2008－2010  nascidos entre 2005 – 2007  nascidos entre 2001 – 2004 

 nascidos entre 1991– 2000  nascidos entre 1971 – 1990  nascidos em 1970 ou anteriores 

Modalidades 
Individuais 

50m 100m 400m 1500m 3000m  Salto em 
comprimento 
sem balanço  

Modalidade 
Colectiva 

Estafeta 100 x 100 x 200 x 400m  Nome da equipa: 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

Modalidades 
em Família 

Nome da equipa: 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

 

Natação:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2012 - 2014  nascidos entre 2010 – 2011  nascidos entre 2008 - 2009 

 nascidos entre 2003 – 2007  nascidos entre 1996 – 2002  nascidos entre 1986 – 1995 
 nascidos entre 1976 – 1985  nascidos entre 1966 – 1975  nascidos entre 1956 – 1965 

 nascidos em 1955 ou anteriores 

Modalidades 
Individuais 

25m livres 25m costas  25m bruços 50 m livres 50 m bruços 

Modalidades 
em Família 

Estafeta 100m livres - Família (2 - 4 membros)   Estafeta 2x25m livres – Categoria de Jovens 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

    

 
 
 
 
 

 
 

Ténis de Mesa:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2005－2012  nascidos entre 1999－2004  nascidos entre 1985－1998 

 nascidos entre 1971－1984  nascidos em 1970 ou anteriores  
Modalidades 
Individuais 

Singular (M)  Singular (F) 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 1999－2012  nascidos entre 1971－1998  nascidos em 1970 ou anteriores 

Modalidades 
Colectivas 

 Par (M)  Par (F) 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

Modalidade 
em Família 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

 
Badminton:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2008－2014  nascidos entre 2002－2007 
 nascidos entre 1981－2001  nascidos em 1980 ou anteriores 

Modalidades 
Individuais 

 Singular (M)  Singular (F) 

Modalidades 
Colectivas 

 Par (M)  Par (F)  Mista 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

Modalidade 
em Família 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

   

 
Bowling:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2008－2012  nascidos entre 2003－2007  nascidos em 2002 ou anteriores 

Modalidade 
Individual 

 Singular 

Modalidade 
Colectiva 

 Equipa de 3  
Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

Modalidade 
em Família 

 Equipa de 2 

 Grupo A：Crianças nascidos entre 2008－2012  Grupo B：Crianças nascidos entre 2003－2007  

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

 



 
 
 
 
 

 
 

Boletim de Inscrição 
 Boletim de Inscrição Individual  Boletim de Inscrição Colectiva 

Nome: Fotografia recente:  Nome da instituição: 

Género: M   F Nome da pessoa de contacto： 

Data de Nascimento:  Tel.: 

Tipo e No de Doc. de Identificação: 
 

Email: 

Tel.: 

Interessado(a) em receber informações do evento por SMS :  
Sim  Não 

Email: 

 
Fun Run (5.6km) 

 Participantes (nascidos em 2004 ou anteriores) 
 

Atletismo:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2008－2010  nascidos entre 2005 – 2007  nascidos entre 2001 – 2004 

 nascidos entre 1991– 2000  nascidos entre 1971 – 1990  nascidos em 1970 ou anteriores 

Modalidades 
Individuais 

50m 100m 400m 1500m 3000m  Salto em 
comprimento 
sem balanço  

Modalidade 
Colectiva 

Estafeta 100 x 100 x 200 x 400m  Nome da equipa: 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

Modalidades 
em Família 

Nome da equipa: 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

 

Natação:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2012 - 2014  nascidos entre 2010 – 2011  nascidos entre 2008 - 2009 

 nascidos entre 2003 – 2007  nascidos entre 1996 – 2002  nascidos entre 1986 – 1995 
 nascidos entre 1976 – 1985  nascidos entre 1966 – 1975  nascidos entre 1956 – 1965 

 nascidos em 1955 ou anteriores 

Modalidades 
Individuais 

25m livres 25m costas  25m bruços 50 m livres 50 m bruços 

Modalidades 
em Família 

Estafeta 100m livres - Família (2 - 4 membros)   Estafeta 2x25m livres – Categoria de Jovens 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

    

 
 
 
 
 

 
 

Ténis de Mesa:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2005－2012  nascidos entre 1999－2004  nascidos entre 1985－1998 

 nascidos entre 1971－1984  nascidos em 1970 ou anteriores  
Modalidades 
Individuais 

Singular (M)  Singular (F) 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 1999－2012  nascidos entre 1971－1998  nascidos em 1970 ou anteriores 

Modalidades 
Colectivas 

 Par (M)  Par (F) 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

Modalidade 
em Família 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

 
Badminton:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2008－2014  nascidos entre 2002－2007 
 nascidos entre 1981－2001  nascidos em 1980 ou anteriores 

Modalidades 
Individuais 

 Singular (M)  Singular (F) 

Modalidades 
Colectivas 

 Par (M)  Par (F)  Mista 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

Modalidade 
em Família 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

   

 
Bowling:  Escalão de Desafio    Escalão de Recreação 

Escalão 
Etário 

 nascidos entre 2008－2012  nascidos entre 2003－2007  nascidos em 2002 ou anteriores 

Modalidade 
Individual 

 Singular 

Modalidade 
Colectiva 

 Equipa de 3  
Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

Modalidade 
em Família 

 Equipa de 2 

 Grupo A：Crianças nascidos entre 2008－2012  Grupo B：Crianças nascidos entre 2003－2007  

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

 



 
 
 
 
 

 
 

Modalidades para Pessoas Portadoras de Deficiência  
 Deficiência motora    Indivíduos com deficiência mental ou necessidades educativas especiais 

Escalão 
Etário  

 nascidos entre 2008 – 2014  nascidos entre 2003 – 2007  nascidos em 2002 ou anteriores 

Atletismo 

50m 100m  Salto em comprimento sem balanço 

 Salto em comprimento em 
passos acelerados 

50m Corrida de três pernas 
em família 

 1500m Corrida em família  

 50m de pé   100m de pé  80m em cadeira de rodas 

 800m em cadeira de rodas (Mini Maratona) 

Natação 
50 m livres 50 m bruços 50 m costas 50m mariposa 
100 m livres 400 m livres  Estafeta 50m (integrado) 

Ténis de Mesa 

 Singular (M)  Singular (F)  Par (M) 
 Par (F)  Família  Singular (M) – cadeira de rodas 

 Singular (F) – cadeira de rodas   Singular (M) – de pé  Singular (F) – de pé 

Badminton 

 Singular (M)  Singular (F)  Par (M) 

 Par (F)  Família  Singular (M) – cadeira de rodas 
 Singular (F) – cadeira de rodas   Singular (M) – de pé  Singular (F) – de pé 

Bowling 

 Singular (M)  Singular (F)  Par (M) 
 Par (F)  Por equipa (integrado) / Família 

 Singular (M) – cadeira de rodas  Singular (F) – cadeira de rodas   Singular (M) – de pé 

 Singular (F) – de pé 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Notas:  
1. São aceites fotocópias deste formulário. 

2. Todos os participantes têm de preencher a declaração de aptidão física (poderá em alternativa apresentar a declaração médica 

emitida por um médico registado em Macau que atesta a sua aptidão física). 

3. A inscrição uma vez efectuada, implica a sua concordância dos termos do presente regulamento, declarando que os dados 

pessoais preenchidos são verdadeiros. Caso a Organização verificar a falsificação dos referidos dados é penalizado com a 

desclassificação. 

4. Os dados pessoais recolhidos destinam-se à inscrição na actividade desportiva e constam de uma base de dados. Os dados 

serão disponibilzados à associação local que co-organiza a actividade. De acordo com a Lei n.o 8/2005 e o titular dos dados 

tem o direito de acesso, rectificação e actualização dos dados armazenados pelo Instituto do Desporto. Os dados pessoais são 

tratados de modo seguro e confidencial. 

 
 
 
 
 

 
 

Declaração de aptidão física 
 
Nome do participante:___________________ 

 
Nome do participante:___________________ 

 
Nome do participante:___________________ 

 
Nome do participante:___________________ 

 
 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 



 
 
 
 
 

 
 

Modalidades para Pessoas Portadoras de Deficiência  
 Deficiência motora    Indivíduos com deficiência mental ou necessidades educativas especiais 

Escalão 
Etário  

 nascidos entre 2008 – 2014  nascidos entre 2003 – 2007  nascidos em 2002 ou anteriores 

Atletismo 

50m 100m  Salto em comprimento sem balanço 

 Salto em comprimento em 
passos acelerados 

50m Corrida de três pernas 
em família 

 1500m Corrida em família  

 50m de pé   100m de pé  80m em cadeira de rodas 

 800m em cadeira de rodas (Mini Maratona) 

Natação 
50 m livres 50 m bruços 50 m costas 50m mariposa 
100 m livres 400 m livres  Estafeta 50m (integrado) 

Ténis de Mesa 

 Singular (M)  Singular (F)  Par (M) 
 Par (F)  Família  Singular (M) – cadeira de rodas 

 Singular (F) – cadeira de rodas   Singular (M) – de pé  Singular (F) – de pé 

Badminton 

 Singular (M)  Singular (F)  Par (M) 

 Par (F)  Família  Singular (M) – cadeira de rodas 
 Singular (F) – cadeira de rodas   Singular (M) – de pé  Singular (F) – de pé 

Bowling 

 Singular (M)  Singular (F)  Par (M) 
 Par (F)  Por equipa (integrado) / Família 

 Singular (M) – cadeira de rodas  Singular (F) – cadeira de rodas   Singular (M) – de pé 

 Singular (F) – de pé 

Nome dos restantes participantes Data de Nascimento Tipo e No de Doc. de Identificação 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Notas:  
1. São aceites fotocópias deste formulário. 

2. Todos os participantes têm de preencher a declaração de aptidão física (poderá em alternativa apresentar a declaração médica 

emitida por um médico registado em Macau que atesta a sua aptidão física). 

3. A inscrição uma vez efectuada, implica a sua concordância dos termos do presente regulamento, declarando que os dados 

pessoais preenchidos são verdadeiros. Caso a Organização verificar a falsificação dos referidos dados é penalizado com a 

desclassificação. 

4. Os dados pessoais recolhidos destinam-se à inscrição na actividade desportiva e constam de uma base de dados. Os dados 

serão disponibilzados à associação local que co-organiza a actividade. De acordo com a Lei n.o 8/2005 e o titular dos dados 

tem o direito de acesso, rectificação e actualização dos dados armazenados pelo Instituto do Desporto. Os dados pessoais são 

tratados de modo seguro e confidencial. 

 
 
 
 
 

 
 

Declaração de aptidão física 
 
Nome do participante:___________________ 

 
Nome do participante:___________________ 

 
Nome do participante:___________________ 

 
Nome do participante:___________________ 

 
 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 

Declaração individual do participante nascido em 2002 ou 
anterior 

Declaração do encarregado de educação/tutor para o 
participante nascido entre 2003-2014 

Declaro que possuo uma boa compleição e aptidão físicas para 
poder participar na actividade acima referida 

Declaro que o meu educando possui boa compleição e aptidão 
físicas para participar na actividade acima referida. 

Assinatura do participante:  
 
Data:              dia/ mês/ ano 

Nome: 
 

Relação de parentesco: 
 

Assinatura:   Data:              dia/ mês/ ano 


