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DIA DA SEGURANÇA
Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq
A CBPq está sempre pensando em seus filados, com atenção focada na segurança. Juntamente
com os Comitês de Instrução e Segurança – CIS e Equipamentos e Manutenção – CEM.
A CBPq foi a única entidade a colaborar conjuntamente com as Forcas Armadas e Ministério
da Saúde para desenvolver um protocolo de retorno frente à pandemia para o paraquedismo. (Veja e baixe o
protocolo em nosso site).
Pensando na sua segurança, posto que várias aéreas estão retornando, a CBPq quer dar uma
possibilidade de você retornar às atividades, mas com total apoio técnico.
O evento: ”dia da Segurança” serão: 30 e 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2020 em Boituva,
e foi desenvolvida com as federações Paranaense, Paulista e Carioca, qualquer atleta da CBPq poderá se
beneficiar.
Em oportunidades futuras, outras atividades serão efetuadas em outras regiões. Fale com o
Presidente de sua federação par maiores detalhes.
Foram desenvolvidas algumas provas fáceis e objetivas para que você relembre as normas e
procedimentos de segurança e possa retornar com total diversão.
Aqui vão as regras básicas para essa atividade segura e prazerosa:

1.
2.
3.
4.

Entre em nosso site: cbpq.org.br, clique no banner do dia da segurança;
Preencha e imprima a sua ficha de cadastro;
Escolha uma das provas, imprima e responda todas as perguntas;
Se tem dúvidas e se achar necessário, solicite um briefing de segurança de um
instrutor de sua escola;
5. Leve um alimento não perecível, se possível, para que possamos distribuir em forma
de cestas básicas. (Ideia dada pela Federação Carioca de Salto Livre);
6. Os saltos deverão ser adquiridos antecipadamente, mediante depósito na conta:
Banco Itaú, Agência 0065, Conta 06799-3, CNPJ 21.437.211/0001-66, Skydive 4fun
Clube Escola de Paraquedismo. O comprovante deverá OBRIGATORIAMENTE ser
enviado para o seu Clube Escola para conferência e validação. Caso necessário,
pesasse no escritório da Skydive 4 Fun e faça o pagamento pessoalmente com cartão.
7. Passe logo cedo pela sede da CBPq, entregue sua ficha, a prova já respondida e o
alimento, e retire os tickets.
8. Os saltos deverão ser efetuados somente nesses quatro dias e NÃO SERÃO VÁLIDOS
PARA OUTROS FINAIS DE SEMANA.
9. Saltos somente pelo manifesto da SKYDIVE 4 FUN. Nenhuma outra operadora está
autorizada a lançar por essa promoção.
10. QUALQUER ATLETA filado e ativo na CBPq, INDEPENDENTEMENTE do estado de
filiação, é bem-vindo!
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11. Antes de voltar pra casa, não esqueça de devolver seus tickets NÃO UTILIZADOS. Os
saltos NÃO utilizados serão convertidos em crédito para uso futuro. Lembrando que o
preço da vaga em data futura será o preço integral da vaga.
12. Um ticket de atleta por decolagem. Se um instrutor habilitado e ativo na CBPq for
saltar com você, peça o instrutor para assinar e adicionar o número da CBPq no ticket,
para o manifesto.
Copie o link abaixo e clique para a ficha de inscrição:

https://www.cbpq.org.br/site/download/a/Ficha_seguranca_2020
Copie o link abaixo para as provas (escolha um dos testes, imprima e responda)

https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_01
https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_02
https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_03
https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_04
https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_05
https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_06
https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_07
https://www.cbpq.org.br/site/download/a/teste_08
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