
 
 

Termo de Responsabilidade e Acordo de Implicação de Risco  
Associação Ciclística de Casimiro de Abreu - 2020 

 
 
 
Eu, abaixo identificado, no perfeito uso de minhas faculdades e de livre espontânea vontade, sendo maior de idade e 
capaz, DECLARO para os devidos fins de direito que:  
 
1. Minha inscrição para no evento “4º DESAFIO DO POETA” Passeio Ciclístico é por livre e espontânea vontade nesta 

data, na qualidade de participante.  
2. Os riscos de acidentes nas atividades envolvidas neste evento são significativos e envolvem a possibilidade de luxações, 
fraturas, paralisia permanente e morte. Apesar de regras, equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, 
o risco de sérios danos existe. EU RECONHEÇO E ASSUMO LIVREMENTE TODOS OS RISCOS, CONHECIDOS OU 
NÃO, assumindo total responsabilidade pela minha participação.  
3. Como participante do “4º DESAFIO DO POETA”, comprometo-me a respeitar a legislação vigente seja ela municipal, 

estadual ou federal, assumindo toda e qualquer consequência de meus atos no período de duração do evento e naqueles 
que a antecedem e sucedem, e que possam se relacionar com as atividades do evento em Casimiro de Abreu e demais 
cidades do percurso.  
4. O respeito à natureza de todas as suas formas e o respeito a terceiros, tanto física como moralmente, sejam eles 
participantes, assistentes, organizadores ou demais pessoas ou bens, é fundamental para que o “4º DESAFIO DO 
POETA” alcance seus objetivos esportivos e sociais. Reconheço estas prioridades e comprometo-me a respeitá-las 

integralmente.  
5. Comprometo-me a informar a organização do evento o mais rapidamente possível quando observar qualquer perigo 
durante a minha participação no evento.  
6. 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 do evento 
(desde que agendado para data posterior) ou por minha desistência declarada oficialmente.  
7. O resgate, quando necessário, dar-se-á caso haja condições favoráveis, sem riscos a mim e à equipe de resgate. 
Portanto, declaro estar ciente de que, independente de sua gravidade ou urgência, o resgate somente ocorrerá quando for 
possível, se for possível e se para o eventual socorro NÃO houver ou resultar RISCO a mim e à equipe de resgate.  
8. USO DA IMAGEM: Autorizo o uso e divulgação de minha imagem e voz, seja através de fotos, filmes e entrevistas para 
veiculação em rádios, jornais, revistas, televisão, internet, e demais mídias para fins informativos, promocionais ou 
publicitários, sem acarretar ônus à organização, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação.  
9. Declaro que estou em boas condições, físicas e psicológicas, para participar do evento. Estou ciente de que ao longo do 
mesmo pode ser efetuada a qualquer momento avaliação médica por parte da organização: caso esta conclua que minhas 
condições não permitem uma participação segura para mim e para terceiros, serei excluído do evento sem direito a 
qualquer ressarcimento ou obrigação por parte da organização.  
10. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para este evento são de minha exclusiva 
responsabilidade.  
11. Tenho ciência que parte do trajeto do percurso será realizado dentro de área de mata fechada, onde estarei exposto a 
picadas de insetos, portanto declaro ter tomado a vacina contra o vírus da Febre Amarela, 10 dias antes do Passeio. 
12. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento do evento.  
13. Estou ciente das penalidades e possibilidade de desclassificação caso eu descumpra o regulamento ou cometa falta 
grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.  
14. Estou ciente que, após a efetivação das inscrições, não haverá reembolso ou transferência da minha inscrição para 
outro evento em caso de desistência.  
15. Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras e que estou participando do evento como um ciclista individual.  
APÓS TER LIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCO E TENDO 
COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTANCIAIS ATRAVÉS DE 
SUA ASSINATURA, A QUAL FAÇO LIVRE E VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COERÇÃO.  
 

 
 

Casimiro de Abreu/RJ,           de                                de 2020. 
 

 
 
 
 
_____________________________________      _________________________        ______________________________  
                          Nome                      RG do Participante                    Assinatura  
 


