TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, “identificado (a) no cadastro da inscrição”, em perfeito uso de minhas faculdades mentais,
DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de um Evento Virtual, onde posso correr onde quiser, entre as
datas estabelecidas, respeitando as normas e regras descritas no regulamento deste evento;
2. Estou ciente que devo obedecer as normas, orientações/recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil, do Governo do Estado do RN, da
Prefeitura Municipal de Natal e dos demais órgãos públicos da nossa cidade e de todos os
Estados do Brasil, quanto ao distanciamento social, executando a prova isoladamente em
casa ou em vias públicas;
3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e,que não
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas;
4. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os Termos do Regulamento do
Evento;
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra
o Regulamento ou seja comprovada alguma fraude;
6. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos, vídeos e
entrevistas, em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a Organização, parceiros e
apoiadores;
7. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como do cancelamento do Evento, por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, que
possam prejudicar e/ou colocar em riscos a integridade física dos participantes;
8. Estou ciente que não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos;
9. Estou ciente que não haverá devolução do valor pago pela inscrição, caso eu desista de
participar da Prova, seja qual for o motivo;
10. Estou ciente que caso faça a opção de transferir minha inscrição em 2020, da prova
presencial, para a prova virtual, caso eu more fora da Cidade do Natal, farei o pagamento de
50% do valor do frete para recebimento do meu kit do atleta;
11.Compreendi e estou
RESPONSABILIDADE.
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