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O(A) participante do EVENTO DESAFIO 28 PRAIAS ETAPA ____________________ (“evento”) 

identificado(a) abaixo DECLARA para os devidos fins de direito que: 

 

 

• Tem ciência de que para participar deste evento e/ou realizar uma inscrição deve ser maior de 18 

anos, de acordo com as determinações da organização do evento e das Leis Brasileiras; 

 

• Os dados pessoais informados no momento da inscrição são de sua total responsabilidade e/ou de 

seu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe, sendo inteiramente responsável pela 

sua veracidade, sob as penas da lei; 

 

• Está ciente de que o evento se trata de uma corrida trail, com total conhecimento do percurso, grau 

de dificuldade, riscos e formato da competição; 

 

• Está em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento, não havendo qualquer 

recomendação médica que o(a) impeça de praticar atividades físicas; 

 

• Está em dia com rigorosa avaliação médica, conhecendo seu estado de saúde e sua aptidão física, de 

não ser portador de doença transmissível por aproximação ou contato como COVID-19 entre outras 

e, ainda, de possuir capacidade técnica e física adequadas para participar de um evento desse porte; 

 

• Assume e reconhece, por livre e espontânea vontade, todos os riscos, conhecidos ou não, e suas 

consequências advindas de sua participação no evento, incluindo acidentes, invalidez e morte, 

ISENTANDO, então, os realizadores, organizadores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE legal por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que porventura venha a 

sofrer por consequência de sua participação no evento; 

 

• Não portará ou utilizará, dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de kit, ou qualquer 

outra área de visibilidade do evento voltada ao público, nenhum material publicitário, promocional 

ou político sem a devida autorização por escrito da Organizadora do evento; e/ou qualquer material 

ou objeto que ponha em risco sua segurança e dos demais participantes do evento;  

 

• Está ciente das penalidades aplicáveis caso ocorra o descumprimento do Regulamento ou o 

cometimento de qualquer falta grave, incluindo a possibilidade de desclassificação ou de a 

Organização impedir sua participação no evento, ficando excluídos os direitos de reclamação sobre 

tais aspectos; 

 

• Autoriza o uso de sua imagem, assim como de familiares e amigos, para fins de divulgação da corrida, 

por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação e/ou no site e redes sociais do 

evento, sem geração de ônus para os realizadores, organizadores e patrocinadores do evento;  

 

• Está ciente que na hipótese de alteração de data ou suspensão da corrida por questões de segurança 

pública ou força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, 

viagens, entre outros gastos despendidos serão suportados única e exclusivamente pelos 

participantes, isentando os realizadores, organizadores e patrocinadores do evento pelo 

ressarcimento de quaisquer destes custos; 

 

• Assume todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante ou depois do 

mesmo; 
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• Leu, conhece, aceita e se submete integralmente a todos os termos do REGULAMENTO do evento, 

reconhecendo expressamente que todas as normas e regras constantes no mesmo são pautadas pela 

legalidade, equilíbrio e bom senso, não podendo alegar futuramente ou em tempo algum, 

desconhecer e/ou não concordar com as mesmas; 

 

• Compreende e está de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando 

assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer por 

consequência da participação neste evento; 

 

• Leu e concorda com todas as disposições do presente termo e que seus sucessores estão obrigados a 

honrar, respeitar e a fazer cumprir as manifestações de vontade aqui formuladas e confirmadas. 

 

 

 

 

 

 

CPF: _______._______._______-_____ 

 

Nome completo: ____________________________________________________________ 

 

Telefone: __________________________________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________, ______ de _____________________ de 2022. 

 


