
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 
 

DECLARO QUE: 

01. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha total 

responsabilidade.  

02. Participo do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, os 

patrocinadores e os realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

03. Gozo de perfeito estado de saúde, que me permite estar plenamente capacitado para a participação neste evento. 

04. Estou ciente que, para participar do evento, devo estar trajado com a camiseta oficial. Caso tenha adquirido na 

inscrição, devo retirar no local e datas indicadas. 

05. Cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento 

de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão 

de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, em qualquer 

tempo, locais, meio ou mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementados no mercado para este e 

outros eventos ou nas ações acima descritas realizadas pela organização do evento e/ou parceiros comerciais. 

06. Estou ciente de que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados dos 

organizadores do evento, autorizando-os, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado qualquer 

tipo de correspondência que trate sobre promoções, ações promocionais, programas de incentivo ou comercial, 

desenvolvido pelos próprios organizadores do evento ou por seus parceiros. 

07. Aceito não portar nem utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e concentração, ou qualquer área 

de visibilidade voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, qualquer tipo de material político, promocional 

ou publicitário, nem letreiros sem autorização por escrito da organização; e, também, nenhum tipo de material ou 

objeto que coloque em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser 

retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas. 

08. Tenho pleno conhecimento sobre o regulamento do evento e comprometo-me a respeitar as áreas estipuladas 

pela organização, o que inclui o impedimento de minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em 

locais inadequados, que interfiram no andamento do evento, bem como em áreas para as quais seja necessária 

autorização escrita da organização, podendo ser retirado em qualquer tempo, caso contrarie tais exigências. 

09. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha 

participação neste evento. 

10. Estou ciente que é de responsabilidade do inscrito acompanhar as comunicações enviadas ao seu endereço 

eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações do regulamento ou 

termo de responsabilidade individual, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para 

sua participação no evento. 


