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ANEXO 1 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

O(A) participante da RAINBOW RUN – CORRA PRA FESTA! (“evento”) DECLARA para os devidos 

fins de direito que: 

• Está em plenas condições físicas e psicológicas de participar do evento, não havendo qualquer 

recomendação médica que impeça sua participação; 

• Está em dia com rigorosa avaliação médica, conhecendo seu estado de saúde e sua aptidão física para 

participar do evento; 

• Assume, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências em sua 

participação no evento, isentando os realizadores, organizadores e patrocinadores DE TODA E 

QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que porventura 

venha a sofrer, advindos da participação no evento; 

• Leu, conhece, aceita e se submete integralmente a todos os termos do Regulamento do evento; 

• Não portará ou utilizará, no local de entrega de kits ou no local do evento, nenhum material publicitário, 

promocional ou político sem a devida autorização por escrito da Organizadora do evento; e/ou qualquer 

material ou objeto que ponha em risco sua segurança e dos demais participantes do evento; 

• Está ciente das penalidades aplicáveis aos casos de descumprimento do Regulamento ou para o caso de 

ser cometida qualquer falta grave, o que inclui a possibilidade de que a Organização impeça sua 

participação no evento, ficando excluídos os direitos de reclamação sobre tais aspectos; 

• Autoriza o uso de sua imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em 

qualquer meio de comunicação e/ou no site e redes sociais do evento, sem ônus para os realizadores, 

organizadores e patrocinadores.  

• Está ciente que na hipótese de alteração de data ou suspensão do evento por questões de segurança 

pública ou força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, viagens, 

entre outros gastos despendidos serão suportados única e exclusivamente pelos participantes, isentando 

os realizadores, organizadores e patrocinadores do evento pelo ressarcimento de quaisquer destes 

custos.  

• Assume todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante ou depois do mesmo; 

• Compreende e está de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando 

os realizadores, organizadores e patrocinadores do evento de toda e qualquer responsabilidade legal 

pelo que vier a ocorrer por consequência de sua participação. 

 

  


