
EVENTO: Ultramaratona de MTB NonStop 2015

NOME COMPLETO:

TEL. DE EMERGÊNCIA:

DATA DE NASCIMENTO:

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO
PARTICIPANTE

1. Declaro que são verdadeiras as informações constantes no cadastro de informações por mim fornecidas no ato da inscrição online ou da retirada de kit.

2. Declaro que participo desse evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores e Patrocinadores.

3. Reconheço e assumo livremente todos os riscos de acidentes envolvidos nessa competição, conhecidos ou não, e assumo total responsabilidade pela minha participação.

4. Comprometo-me a respeitar a legislação vigente, seja ela Municipal, Estadual, ou Federal, bem como o Regulamento do evento, assumindo toda e qualquer

consequência de meus atos no período de duração da prova e naqueles que a antecedem e a sucedem.

5. Respeitarei a natureza, em todas as formas, e a terceiros, tanto física quanto moralmente, sejam eles participantes, organizadores, assistentes ou demais pessoas ou bens.

6. Comprometo-me a, quando observar qualquer perigo durante a minha participação no evento, informar o mais rápido possível à Organização.

7. Eu, por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento e desobrigo a Organização da prova e seus colaboradores sob qualquer vínculo,

autoridades, agentes ou empregados, outros participantes, entidades patrocinadoras, anunciantes, colaboradores, e, se aplicável, proprietários de locais usados para

realizar o evento, de qualquer responsabilidade legal, com respeito a qualquer e todo dano, invalidez, morte, perda ou dano à pessoa ou propriedade.

8. Tenho conhecimento e aceito que aos Organizadores cabe o direito de adiar, cancelar ou modificar o evento. Nenhum reembolso será requerido por mim, por meus

outorgados legais, herdeiros ou familiares por cancelamento/adiamento da prova ou por minha desistência declarada oficialmente.

9. Declaro estar em boa forma física e com saúde perfeita para executar a tarefa a que me proponho.

10. Declaro que todo material e equipamentos necessários para a realização da tarefa a que me proponho, exceto o kit de participação fornecido, e dos quais estou ciente,

são de minha inteira responsabilidade.

11. Conheço e estou de acordo com todos os itens do Regulamento (disponibilizado no site do evento) e acato todas as decisões da Organização, comprometendo-me a não

recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a qualquer punição a mim imputada pela Organização.

12. Autorizo os Organizadores, apoiadores e seus parceiros comerciais, a enviar ou compartilhar entre si ou com terceiros, os dados por mim fornecidos por qualquer meio

eletrônico ou não.

13. Autorizo a utilização pela Organização e seus parceiros comerciais, renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de

divulgação, de minha imagem, endereços de correspondência eletrônico ou físico, direitos de arena, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes,

reapresentações, materiais jornalísticos, mídias sociais (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram e não somente estes), promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a

qualquer tempo, local ou meio e mídias atualmente disponíveis, ou que venham a ser implementadas no mercado para esse e outros eventos, ou nas ações acima

descritas realizadas.

14. A autorização prevista acima não tem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior sem que me seja devida, a qualquer tempo

e sob qualquer título, pagamento de valor antecipado ou posterior pelo uso de minha imagem e/ou voz.

15. Fica expressamente entendido por mim que, no caso das informações cedidas no ato dessa solicitação serem utilizadas em qualquer contrato, item de merchandising,

propriedade de arena ou documento envolvido no decorrer de meu cadastro ou solicitação, é de minha exclusiva responsabilidade a verificação e a correção das

informações utilizadas pelos Organizadores, e seus parceiros, não imputando em momento algum qualquer responsabilidade por consequências que possam advir

daqueles, erros ou omissões da minha parte.

16. Em momento algum imputarei aos Organizadores, e seus parceiros comerciais, responsabilidade sobre as informações cedidas, não cabendo a eles, qualquer tipo de

verificação ou acompanhamento destas.

17. Declaro expressamente que em caso de divergência dessas informações, qualquer correção é de minha inteira e ampla responsabilidade, devendo ser solicitada por

escrito no momento da retirada de kit feita por mim ou por terceiros em meu nome.

18. Caso não haja da minha parte nenhum tipo de comunicado, considero as referidas informações utilizadas como verdadeiras e corretas.

19. Declaro estar ciente e ter conhecimento de que a responsabilidade pela realização do evento recai única e exclusivamente sobre o Organizador dest

Nome Telefone Assinatura

______________________________________|__________________________|___________________________________


