
 
 

 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Nome: 
  
CPF: 
  
Eu, "identificado acima", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO, para os 
devidos fins de direito, que:  
 
1. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no 
evento são de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, 
dirigente ou coordenador de equipe. 
 
2. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a TUDO O QUE ESTÁ 
ESTABELECIDO PELOS ARTIGOS DO REGULAMENTO DA PROVA.  
 
3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de treinar e competir nesta 
PROVA, não existindo nenhuma recomendação médica contrária à minha 
participação.  
 
4. Participo de livre e espontânea vontade do evento Smart Fit Ultra Trail 
Amazônica. 
 
5. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de 
invalidez e morte), isentando seus organizadores, colaboradores e patrocinadores 
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 
morais ou físicos que porventura eu venha a sofrer em decorrência da opção por 
participar.  
 
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. 
 
6. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da corrida.  
 
7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 
comunicação, sem geração de ônus para os organizadores, mídia e patrocinadores. 
 
8. Os riscos e as dificuldades são inerentes à esta modalidade de evento esportivo, 
sendo que a ocorrência de eventuais danos físicos aos atletas, pela superação de 
tais desafios, no curso da corrida, não poderá ser suscitada em desfavor dos 
organizadores. 
 
9. Não portarei nem utilizarei nos locais do evento, percurso e entrega de kits, ou 
em qualquer outra área de visibilidade do evento, materiais publicitário, promocional 



 
 

 
 

ou político sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e, também, 
qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança dos participantes e/ou 
das pessoas presentes no evento.  
 
10. Compreendi e estou de acordo com TODOS OS ITENS deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, isentando, assim, quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da 
minha participação nesta PROVA. 
 
11. Li todo o conteúdo e tenho conhecimento que este Termo de Responsabilidade 
é parte integrante do Regulamento do evento Smart Fit Ultra Trail Amazônica, que 
ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2021 em Manaus/AM. 
 
12. Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do evento, declinando, 
expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo 
equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar futuramente não concordar com 
as mesmas. 
 
13. A Organização e equipe médica tem o direito e dever de retirar o atleta da prova 
caso esse apresente condições inadequadas para concluir o desafio. 
 
14. Assumo indenizar quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou         
materiais por mim causados durante a minha participação neste evento. 
 
15. Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação,         
traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 
provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do 
mesmo. 
 
16. Representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o 
regulamento da prova e com minhas responsabilidades acima especificadas, em 
qualquer tempo e ou local, nada tendo a reclamar, ora ou futuramente, em razão de 
suas normas e regras, estando todas dentro da boa fé e estrito bom senso. Declaro 
que a decisão e escolha de incluir e/ou excluir participantes no referido evento 
através do sistema de treinador é de única e exclusiva responsabilidade do 
treinador. A organização se isenta de qualquer decisão, avaliação pessoal ou direta 
junto ao participante, ficando responsável o treinador pela exatidão das 
informações, pois, se o participante tem ciência de sua participação ou de sua 
inscrição para o evento, a responsabilidade será do mesmo e de seu treinador. 
 
17. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes 
ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno 
conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as 
áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação 
nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que 
interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da 
organização, podendo ser retirado em qualquer tempo. 



 
 

 
 

18. Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da 
retirada de meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por 
intermédio de meu treinador, capitão de equipe ou administrador de equipe; declaro 
estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e 
obrigações dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e 
regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente, plena  validade, uma 
vez que pautadas por bom senso e boa fé. 
 
19. Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo 
pagamento do boleto e que é de responsabilidade do participante inscrito 
acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico 
cadastrado, bem como acessar o site do evento para verificar possíveis 
modificações deste regulamento, notícias e  informações sobre a disponibilização 
dos serviços e/ou cortesias para  sua participação no evento. 
 
20. Caso seja oferecido pela organização o serviço de empréstimo de chip de 
cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e 
publicação dos mesmos, o participante fica ciente de que a responsabilidade do 
correto uso do chip e instalação em seu corpo / vestuário é de sua exclusiva 
responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados 
instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer 
algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a organização 
e Realizadores do fornecimento dos mesmos. 
 
21. Não irei utilizar fogo, jogar dejetos ou deixar lixo durante todo o percurso e 
participação na prova, bem como não irei suprimir qualquer vegetação ou machucar 
animais e ou ofender ou destratar moradores do local onde ocorre o evento. 
 
22. Irei correr o tempo todo dentro dos traçados dos percursos do evento. 
 
 
 
Data: 
 
Assinatura: 


