Termo de Responsabilidade
Eu, ___________________________________________________, portador do documento de
Identidade RG __________________________________, emitido em ___________, pelo órgão
_________, e do CPF nº _________________________, declaro que:
1)

Estou em plenas condições técnicas, físicas e psicológicas para participar desta prova, estando
ciente de que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de participar da
Tricolor Run 2021.

2)

Não possuo nenhuma doença pré-existente que possa me trazer algum risco durante a
participação do evento, inclusive limitações e/ou doenças cardiovasculares.

3)

Estou suficientemente treinado e preparado tecnicamente para participar deste evento.

4)

Reconheço que o evento Tricolor Run acontece nas ruas, e é um teste extremo dos meus limites
físicos e mentais e que os riscos são da natureza do próprio evento e não podem ser eliminados
sem descaracterizá-lo, independentemente dos cuidados e precauções a serem adotados pelos
organizadores e empresas envolvidas no evento.

5)

Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez ou
morte), isentando a organização do evento, seus organizadores, colaboradores e
patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos que porventura venha a sofrer advindos de minha participação nessa prova.

6)

Sou o total responsável por todos e quaisquer danos e/ou lesões, permanentes ou temporárias,
que possam incorrer como resultado de minha participação no evento.

7)

Cedo, neste ato, todas as imagens de mim captadas durante a realização do evento (seja antes,
durante ou após a travessia), autorizando o uso de minha imagem para fins de divulgação do evento,
seja ela por foto ou vídeo, em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a organização
da Tricolor Run 2021, seus organizadores, mídias e patrocinadores.

8)

Assumo todas as despesas provenientes de minha participação no evento Tricolor Run 2021 incluindo,
hospedagem, traslados, quaisquer despesas médico-hospitalares, assistência médica, alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas antes durante e depois da realização do evento.

9)

Aceito o fato de que a comissão organizadora pode determinar o cancelamento da prova (já iniciada
ou não) ou alteração das distâncias, por questões de condições climáticas, segurança pública ou
motivos de força maior e que sendo suspensa a prova por qualquer um desses motivos, a prova será
considerada realizada e não será designada nova data para a sua realização. E ainda que, nas
hipóteses ora referenciadas, nenhum valor me será ressarcido.

10) Li e concordo a me submeter a todos os termos do Regulamento do evento Tricolor Run 2021.

Local: _______________________
DATA: _____/_____/_____

Assinatura do Atleta

