ULTRAMARATONA
A VOLTA DA LAGOA
A SAGA DAS CINCO CIDADES

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Equipe____________________________________________________________

Eu,

________________________________________________________________________

sob identidade, n° ________________________________, órgão emissor ________ ,
CPF n° ________________________________,tel(
)____________________
inscrito(a) na ULTRA MARATONA , A VOLTA DA LAGOA , A SAGA DAS CINCO
CIDADES, declaro que entendo e concordo que:
1.
Estou ciente que há riscos de acidentes durante esta competição. Declaro assumir
por minha livre e espontânea vontade todos os riscos envolvidos e suas consequências,
caso venha ocorrer no decorrer da competição. Os riscos de acidentes nas atividades
envolvidas nesta competição são significativos, POIS SERÁ REALIZADA COM TRÁFEGO
ABERTO QUE DEVERÁ SER RESPEITADO, CONFORME AS NORMAS DE TRANSITO , além da
possibilidade de diversas lesões como deslocamentos, luxações, fraturas, queimaduras,
mordidas de animais, picadas de insetos, contato com plantas venenosas e etc. Apesar
de regras específicas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes,
o risco de sérios danos existe. Assumo também responsabilidade sobre os veículos que
estão envolvidos em meu apoio e que devem ser conduzidos, respeitando as regras de
trânsito, em velocidade adequada as vias percorridas , sem fechar cruzamentos nem
parar em áreas proibidas ou inadequadas.
2.
Eu atesto que, gozando de plena saúde física e mental, estou em condições para
participar desta prova, sou maior de idade e respondo por meus atos;
3. Em caso de acidente, eu e minha família ISENTAMOS OS ORGANIZADORES, seus
colaboradores e patrocinadores, apoios e proprietários dos locais onde se dará à prova,
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL, por quaisquer danos materiais ou
físicos que decorram dos mesmos.
4. Concordo que a organização pode adiar, cancelar ou modificar o evento ou parte
dele a qualquer tempo e por qualquer motivo Justo, sendo que nenhum reembolso será
efetuado.
5.

Conheço e aceito integralmente todos os termos do regulamento da prova;

6.
Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação, promoção do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de

comunicação, ou rede social, sem geração de ônus para a organização, mídia e
patrocinadores;
7. Como participante da prova, comprometo-me a respeitar a legislação vigente, seja
ela municipal estadual ou federal, BEM COMO AS REGRAS PROPOSTAS PELA
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, manter a disciplina e respeito aos colegas assumindo toda e
qualquer consequência de meus atos no período de duração da prova e naqueles que a
antecedem e a sucedem, bem como em reuniões ou festividades com os organizadores
e/ou outros participantes e que possam se relacionar com atividades da prova;
APÓS TER LIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE
RISCOS E TENDO COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE
DIREITOS SUBSTANCIAIS ATRAVÉS DE MINHA ASSINATURA, A QUAL FAÇO LIVRE E
VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COERÇÃO.

(cidade)______________________,(dia)_____ de(mês)___________________ de 2015

Assinatura ____________________________________________________
CPF:__________________________________________________________

