
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE MENOR DE IDADE 

Eu, ________________________________________________________________ (responsável legal) autorizo e me 
responsabilizo pela participação de ___________________________________________________ (nome completo 
do atleta) no evento DESAFIO CERRO BRANCO TRAIL RUNNING 2020 – a ser realizado no dia 6 de junho na cidade de 
Cerro Branco - RS, estando ciente dos direitos e obrigações do atleta, sob as seguintes condições: 
 
a. Aceitar totalmente o REGULAMENTO da prova publicado no site https://ticketagora.com.br/e/desafio-cerro-
branco-trail-running-29655 
b. Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente termo. 
c. Estar fisicamente apto para a prova. 
d. Estar ciente da importância em realizar um controle médico prévio à corrida. 
e. Ter consciência das especificidades da prova e de que para uma atividade desta natureza a segurança depende da 
capacidade do atleta em estar preparado para resolver problemas previsíveis que poderá encontrar. 
f. Ter capacidade de semi-autosuficiência, ou seja, mesmo que a Organização disponibilizará hidratação deve-se 
levar água e suprimentos consigo durante a prova e também ter capacidade de gerenciar, mesmo quando isolado, os 
problemas decorrentes da fadiga física ou mental,problemas digestivos, dores musculares ou articulares, pequenos 
ferimentos e etc. 
g. Apresentar na entrega dos kits este termo assinado juntamente com o documento de identificação original e 
fotocópia juntamente com o termo de responsabilidade. A falta de qualquer um dos itens será motivo de 
cancelamento da inscrição. 
h. Ter ciência das dificuldades para realizar operações de resgate em algumas zonas do percurso. Saber, inclusive, 
que haverá zonas que não é possível chegar com veículos, onde a atenção imediata é limitada. 
i. Entender que por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das emergências e 
urgências médicas, considerando como tais os casos que possam evoluir em risco de morte, podendo então 
demandar mais tempo à atenção de lesões como as antes descritas. 
j. Não deixar nenhum material nos setores de reabastecimento ou com os staffs do percurso. A organização não se 
responsabiliza por objetos deixados fora do guarda-volumes. 
k. Eximir aos Organizadores, a Prefeitura Municipal, aos proprietários das terras pelas que passe a corrida e aos 
Patrocinadores de responsabilidade por extravios no percurso, acidentes pessoais; danos e/ou perdas de objetos 
que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova. 
l. Autorizar que suas imagens na competição possam ser utilizadas pela Organização e pelas Empresas 
Patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados ao mesmo. 
m. Ter ciência que a Organização poderá determinar a suspensão, adiamento ou cancelamento da corrida sem aviso 
prévio por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. 
 
 
Estando compreendidas e analisadas as condições para participação assino o presente instrumento. 

 

LOCAL E DATA :_______________________________________________________ 

 

RG DO PARTICIPANTE :__________________________________ 

ASSINATURA:___________________________________________ 

 

RG DO PAI OU RESPONSÁVEL: ___________________________  

ASSINATURA: ___________________________________________ 

https://ticketagora.com.br/e/desafio-cerro-branco-trail-running-29655
https://ticketagora.com.br/e/desafio-cerro-branco-trail-running-29655

