
GLADIUS SWORDPLAY – TERMO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Participante: ........................................................................................................ Data de Nascimento: ........................................... 

Endereço: ................................................................................................................................................................................................ 

Fones: ................................................................................................... E-mail: ................................................................................ 

Em caso de emergência, contactar: ........................................................................................................................................................ 

Tem algum problema relevante de saúde a citar? ................................................................................................................................. 

 

Preencha este quadro no caso do participante ser menor de idade: 

Nome do responsável: ............................................................................................................................................................................. 

Grau de parentesco: ................................................................................................................................................................................ 

Fones: ..................................................................................................... E-mail: ................................................................................ 

 
 

As atividades da GLADIUS SWORDPLAY envolvem simulações esportivas de combate com espadas e armas medievais, e 
também elementos de interpretação, RPG e teatro improvisado.  

Os combates ocorrem entre grupos ou indivíduos, similar às cenas de batalhas de filmes como Coração Valente, Gladiador 
ou O Senhor dos Anéis. A maior diferença é que todas as armas e equipamentos utilizados nas simulações de combate medieval 
são revestidos de espuma e materiais macios, de modo a evitar ferimentos e lesões.  

Os equipamentos da GLADIUS SWORDPLAY são construídos com o formato similar a espadas, escudos, clavas e lanças 
medievais, sendo normalmente elaboradas com camadas de espuma macia ao redor de uma armação rígida. Há também a 
possibilidade de combatentes veteranos utilizarem manobras como agarrar, empurrar e imobilizações, após receberem 
treinamento.  

As regras de combate são passadas para todos os participantes e controladas pelos membros do Conselho Diretor da 
GLADIUS SWORDPLAY, assim como por participantes experientes que atuam como árbitros, de modo a garantir competições 
saudáveis e o máximo de segurança aos participantes.  

As atividades da GLADIUS SWORDPLAY têm elementos de esportes e artes marciais. Como em qualquer esporte deste tipo, 
existem alguns riscos à integridade dos participantes. Os mais comuns são:  

 

 Quedas: o tipo de acidente mais comum no Swordplay. Geralmente ocorrem em modalidades coletivas, ou devido à falta de 
cuidado do participante ao se movimentar por terreno acidentado. Podem também ocorrer pelo uso de calçado inadequado.  

 Dor nas articulações, especialmente tornozelos, joelhos e pulso: Ocorrem em iniciantes de vida sedentária ou com 
pessoas que não fazem o aquecimento/alongamento, que é a prática inicial de qualquer atividade da GLADIUS 
SWORDPLAY.  

 Hematomas, esfoliações, arranhões ou outros ferimentos superficiais na pele: Resultantes de quedas ou 
impactos (“trombadas”), ou ao combater em terreno com muitas plantas espinhosas e galhos finos. 

 Dedos machucados: ocasionalmente, ao tentar bloquear de forma incorreta o golpe dado por outra pessoa.  

 Torções ou estiramentos: podem ocorrer devido a quedas ou aquecimento inadequado. Requerem cuidados médicos. 
 

O participante e/ou responsável está ciente de que este é um esporte de contato que inclui os riscos citados acima. Por esse 
motivo, não somos responsáveis por acidentes, principalmente fora do local de treinamento dos treinos oficiais. Assim, o 
participante e/ou responsável se compromete a não entrar em juízo em caso de acidentes. 

Em caso de emergência ou acidente, a GLADIUS SWORDPLAY se responsabiliza por pequenos curativos e assepsia que possam 
ser feitos no local, e por acionar o serviço médico qualificado (SAMU-192 ou o convênio de saúde do participante).  

Entretanto, procuramos tomar todos os cuidados para que os participantes tenham uma atividade sadia, com o máximo de 
segurança, de modo que pratiquem o esporte de forma saudável, com companheirismo e amizade para com os outros 
participantes.  

Lembre-se: a GLADIUS SWORDPLAY não é uma empresa nem escola. Somos apenas um grupo de entusiastas que se reúne 
para praticar e estudar combates com espadas acolchoadas.  

Mais informações (regras, modalidades, fotos, etc.) estão disponíveis em www.swordplay.com.br.  

 

 

De acordo, 

 
 
.................................................  .................................................  ................................................. 
Participante    Responsável    Gladius Swordplay 


