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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE KRAV MAGA 

FICHA DE FILIAÇÃO FPKM - ÉPOCA DESPORTIVA 21/22 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR: FICHA DE FILIAÇÃO PREENCHIDA + COMPROVATIVO DE PAGAMENTO + 1 FOTO A CORES TIPO PASSE 

 
 

 
Data de Inscrição:    1ª Inscrição 

Nº de Filiado:    Renovação 
 
 

Nome da Escola:                                                                                                                                    

Nome do Praticante:      

Data de Nascimento:                                                

Doc. Identificação Nº:      

Nacionalidade:    

BI/ Cartão de Cidadão/ Passaporte 

Email:         

Telemóvel:     

 
 

Declaração parental caso o praticante seja menor de idade 
 

Grau de Parentesco:  Autorizo a inscrição nas aulas de Krav Maga 
 
 
 

Assinatura do Praticante ou Encarregado de Educação (quando menor 18 anos) 
 
 
 
 

Assinatura do Instrutor 
 

Autorizo a utilização de fotografias e imagens, captadas durante os treinos e eventos de Krav Maga, no âmbito de iniciativas ou 
ações de publicidade promovidas pela Federação Portuguesa de Krav Maga, ou em  nome desta, reproduzidas em suporte de 
papel e/ou digital, nas redes sociais ou outra via. 

Afirmo não ter quaisquer contraindicações para a prática de exercício físico. 
 
 
 
Código Moral da FPKM: Todo o praticante aderente à FPKM, compromete-se a respeitar o código moral e ter sempre 
um comportamento honesto, não agressivo e respeitar os regulamentos, estatutos, instrutor e o próximo. 
Tal como está representado pelas cores do logotipo da FPKM, valores a serem honrados na utilização deste símbolo 
representam a lealdade, a bondade, a paciência e a humildade. 
Compromete-se ainda a utilizar as técnicas de Krav Maga, exclusivamente durante as aulas, ou em situações em que a sua 
integridade física e/ou a de terceiros, seja colocada em causa. 
 

 
Federação Portuguesa de Krav Maga  

NIPC: 507 039 025 | http:// www.kravmagaportugal.com | Publicado em  Diário da República 
N.º 136, Suplemento, III Série, de 18 de Julho de 2005 
Sede: Av. Almeida Garrett nº14   2610-295 Amadora 

e-mail: fpkm@kravmagaportugal.com 
Contacto telefónico: 210 163 852 
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