TERMO DE RESPONSABILIDADE

No perfeito uso de minhas faculdades mentais, DECLARO para os devidos fins de direito que:

1. Declaro que participo do 5º DESAFIO MTB DE TEODORO SAMPAIO SP, a realizar-se no dia
20/05/2018, NA CIDADE DE Teodoro Sampaio SP, de livre e espontânea vontade, isentando
assim de qualquer responsabilidade os Organizadores, Colaboradores, Patrocinadores e
Realizadores do evento, declaro também ter lido TODO o regulamento e estou de pleno
acordo com todos seus itens, normas e regras, não podendo alegar futuramente não
concordar com as mesmas. Estou ciente de que se trata de uma competição de ciclismo,
esporte de risco de grande esforço físico;
2. Sou responsável pelo meu estado físico, mental e equipamento pessoal e por equipe,
utilizados durante esta prova e estou ciente que não existe nenhuma recomendação mé di ca
que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do
evento, disponível na página de internet no domínio http://www.aro26.com declinando,
expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas com as mesmas.
4. Assumo que todo material e equipamento necessários para minha participação na prova
são exclusivamente de minha responsabilidade, bem como exclusivamente MINHAS todas as
despesas de viagem, hospedagem, alimentação, translados, seguros, assistência médica e
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento;
antes, durante ou depois do mesmo.
5. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação
do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, se m ge ração
de ônus para os Organizadores, Mídia, Patrocinadores e Apoiadores.
6. Compreendi e estou 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 comigo por consequência de minha participação nesta PROVA.
7. Declaro ter ciência que menores de 18 anos só participarão da prova com a autorização
expressa de seu responsável legal que responderá pelos atos, sejam eles intencionais ou por
desconhecimento e ainda solidário às atitudes isoladas dos demais integrantes e às deci sõe s
tomadas em regime de maioria pela equipe, assumindo total responsabilidade caso infrinjam
legislações de âmbito municipal, estadual ou federal.
8. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e
morte), isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura ve nha
a sofrer, advindos da participação nesta PROVA/EVENTO.
Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, me incluindo automaticamente no banco de dados
do Site Aro 26, autorizando, a enviar-me correspondências eletrônicas ou físicas sobre propagandas,
notícias, promoções ou ações comerciais desenvolvidos pelo mesmo e ou por seus parceiros.
É de responsabilidade do atleta a retirada do Kit de participação que serão entregues na que
antecede ao Desafio e no dia do Desafio com uma hora de antecedência, ficando ciente que n ão

poderão participar atletas que não estiverem com a camisa do evento e placa de identificação,
ficarão ainda proibido de participar os atletas que se apresentarem sem os equipamentos de
segurança necessários para prática do ciclismo tais como capacete que é de uso obrigatório, luvas,
calçados, óculos e bermudas apropriadas.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO MENOR

Eu _____________________________________ portador (a) do RG: ___________________ pai ( )
mãe ( ) autorizo meu filho (a) ___________________________________________ Portador (a) do
RG:
___________________
a
viajar
sob
responsabilidade
de
_______________________________________ para participar do 4º Desafio MTB de Teodoro
Sampaio SP e assumo qualquer risco e isento a comissão organizadora de quaisquer
responsabilidades concernentes ao deslocamento do menor. Aceito os termos descritos no
regulamento do evento e concordo com a participação do meu filho (a) neste evento.

Nome: ____________________________________________ Data: ______________________ CPF:
__________________________________________
RG:
______________________

___________________________________
Assinatura

