TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins, que disputo a prova MegaRace – corrida com obstáculos Bom Retiro
do Sul - RS, no dia 29/11/2020, por minha livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os Organizadores e as empresas envolvidas no evento, em meu nome e de meus
herdeiros.
Declaro ainda que:
Declaro gozar de boa saúde e estar liberado por meu médico para poder participar do evento, além
de ter treinado apropriadamente para a referida prova;
Declaro 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 a pessoa ou propriedade;
Declaro que estou ciente e sou conhecedor de todos os riscos relacionados a uma corrida com
obstáculos, que ocorrerá em terreno acidentado, exigindo travessias de lagos, corrida em trilha de mata
fechada, oportunidade que se terá contato direto com toda a fauna e flora do local;
Declaro que comprometo-me a, quando eu observar qualquer perigo durante a minha participação
no evento, informar o mais rápido possível à organização do evento mais acessível;
Ademais, declaro que estou ciente que o valor adimplido a título de inscrição não será devolvido
em caso de não participação no evento e que não serão aceitas substituições de participantes de uma
inscrição.
Declaro que, responsabilizo-me em comunicar a organização do evento com o prazo de no mínimo
5 dias úteis de antecedência sobre a minha desistência ou de outro atleta da equipe.
Autorizo por este meio a utilização de qualquer dado, fotografia, filme ou outra gravação contendo
imagens de minha participação neste evento em qualquer mídia, seja impressa ou eletrônica, incluindo na
Internet.
Por fim, informo que estar ciente das penalizações e possível desclassificação (seja individual seja
da equipe), caso descumprirmos o Regulamento ou cometermos falta considerada grave. Excluindo o
direito de reclamação sobre o mérito de tais aspectos da prova.

Nome:________________________________________________________
R.G./CPF_________________________________________________________
Local /Data:____________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________

