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TERMO DE CIÊNCIA PARA ASSUMIR RISCOS E ACORDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO   
IRONMAN 70.3 Fortaleza - Fortaleza, Ceará - Brasil, de 16 a 19 de dezembro de 2021  

 
INTRODUÇÃO 
Você deve ler todo este TERMO DE CIÊNCIA PAR ASSUMIR RISCOS E ACORDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO IRONMAN® (“Termo”) 

cuidadosamente antes de assinar. O participante adulto (com 18 anos ou mais) deve assinar este Termo. Em consideração aos serviços da Unlimited Sports (doravante 
“Organizador”) em me permitir participar do IRONMAN® 70.3 Fortaleza agendado para 2021 (daqui em diante “Evento”), eu, por livre e espontânea vontade, gozando de 
plena saúde, tanto física e mental, sem nenhum impedimento médico para a competição expressamente reconheço e concordo, com as seguintes formas:  
 
CIÊNCIA E ASSUNÇÃO DOS RISCOS: 
O evento pode acontecer em ambiente fechado ou ao ar livre e pode incluir, mas não está limitado a exercícios de aquecimento; natação competitiva, ciclismo e corrida, 
tanto na prática quanto no evento; demonstração (teste) de equipamentos; participação em clínicas, treinamento, demonstrações ou outros jogos e atividades; participação 
em qualquer atividade do evento; uso de qualquer equipamento, instalações; e viajar de avião, ônibus ou outro veículo para as atividades (o Evento e outras atividades 
referidas coletivamente neste Termo como "Atividades" ou "Atividade"). As atividades podem ser agendadas, obrigatórias ou opcionais, autorizadas e / ou conduzidas pelo 
Organizador, estruturadas ou não estruturadas e incluem tempo livre. Eu reconheço que os riscos, perigos e outros (referidos coletivamente neste Termo como "Riscos") 
das Atividades podem causar ferimentos, danos, morte ou outras perdas ao Participante ou a outros (terceiros). 
 
A seguir descrevemos alguns, mas não todos, os Riscos assumidos pelo Participante ao participar do Evento ou Atividades: 
- Saúde Física. O RISCO DE EXPOSIÇÃO A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO AO COVID-19, EXISTE INERENTEMENTE EM QUALQUER LUGAR ONDE 
AS PESSOAS ESTEJAM PRESENTES, INCLUSIVE ANTES, DURANTE E/OU APÓS O EVENTO E AS ATIVIDADES. O risco de que a condição mental, física ou emocional de um 
Participante (incluindo qualquer uso ou abuso de álcool ou drogas prescritas ou não prescritas), seja revelada ou não revelada, conhecida ou desconhecida, combinada com 
a participação nessas atividades e riscos associados, possa resultar em ferimentos, danos, morte ou outras perdas. Embora o Organizador possa rever as informações 
médicas do Participante, submetidas no processo de registro, o Organizador não pode antecipar ou eliminar riscos ou complicações decorrentes da condição mental, física 
(incluindo o nível de aptidão física) ou emocional de um Participante. 
- Atividades Competitivas ou Atléticas. Treinar, praticar ou competir em triatlo ou outros eventos e natação, ciclismo, corrida e outros condicionamentos associados envolve 
o uso frequente e repetitivo dos braços e pernas, extrema aptidão física e resistência, e empurrar os limites da velocidade e habilidades do Participante. O equipamento 
usado nas Atividades pode ser mal utilizado, ou pode quebrar, falhar ou funcionar incorretamente. O(s) Participante(s), coparticipante(s) e/ou terceiros podem agir 
negligentemente ou intencionalmente durante o Evento ou Atividades. O Organizador requer o uso de capacetes para atividades de ciclismo. Capacetes ou outros 
equipamentos de segurança podem prevenir ou diminuir ferimentos em alguns casos; entretanto, o uso de equipamentos de segurança não é uma garantia de segurança, 
e ferimentos podem ocorrer mesmo com o uso destes equipamentos. Um membro da equipe do Organizador, e/ou seu representante, voluntário, contratado ou 
coparticipante pode julgar erroneamente as capacidades, saúde ou condição física do Participante, julgar erroneamente algum aspecto da instrução, tratamento médico, 
clima, terreno, nível da água ou localização da rota, ou que uma dessas pessoas não possa avisar o Participante (e/ou o tutor legal do Participante) sobre um ou mais dos 
riscos inerentes às Atividades. 
- Ambiental. Os participantes podem estar sujeitos a: alta altitude ou terreno montanhoso; tempestades severas ou mau tempo, tais como relâmpagos, ventos fortes, chuva, 
granizo, neve e gelo; lagos rápidos ou profundos, oceanos ou outros corpos de água; correntes ou águas brancas; tempo extremamente quente ou frio; picadas, venenos 
e/ou animais portadores de doenças (incluindo vida marinha) ou insetos e outros perigos naturais ou causados pelo homem. Os perigos (tanto em terra como acima ou 
abaixo do nível da água) podem não ser marcados ou visíveis e o tempo é sempre imprevisível. Barrancos, atoleiros, buracos, fontes de água, rochas, terrenos irregulares 
ou outras condições podem existir dentro e ao redor das Atividades. A localização das atividades pode causar ou contribuir para atrasos ou dificuldades na comunicação, 
transporte, evacuação ou cuidados médicos. 
- Drone/UAVs. Veículos aéreos não tripulados, também conhecidos como "drones", podem ser usados no Evento para mídia ou outros fins, e há o risco de colisão e danos 
ou ferimentos. 
- Atividade criminosa/terrorista. Existe um potencial risco de que um terceiro possa cometer atos criminosos ou terroristas. Antes, durante ou após o Evento ou Atividade, 
esses Riscos e outros podem causar: queda parcial ou no solo; colisão com objetos (incluindo UAVs, veículos estacionados ou em movimento e/ou bicicletas), pessoas ou o 
fundo de um corpo de água; colisão ou capotamento de bicicletas ou veículos; reação a altas altitudes, condições climáticas ou aumento do esforço; perda ou desorientação; 
complicações gastrointestinais ou reações alérgicas ou outros problemas; doenças ou condições relacionadas ao calor ou ao frio (incluindo hipotermia, imersão em água 
fria, queimaduras por congelamento, hipertermia ou exaustão do calor/choque); desidratação; hiponatremia; afogamento; doença de alta altitude; complicações cardíacas 
ou pulmonares; ossos quebrados; paralisia ou outra incapacidade permanente; trauma mental ou emocional; concussões; queimadura solar ou outras queimaduras ou 
outros ferimentos, danos, morte ou perda. O Participante (e/ou o tutor legal do Participante) assume total responsabilidade pela escolha do equipamento apropriado e pelo 
ajuste e condição de uso do equipamento utilizado pelo Participante. 
 
EU ENTENDO PERFEITAMENTE E ESTOU DE ACORDO QUE:  
- Devo revisar todos os materiais recebidos, completar com exatidão e concordo com as informações, documentos e processos de registro, bem como com as regras e 
políticas. Obedeço a todas as regras e políticas, que incluem as Regras de Competição IRONMAN® com quaisquer exceções aplicáveis de qualquer Federação nacional 
aplicável, Federação internacional, Órgão sancionador de provas e as Regras de Competição da União Internacional de Triatlo; revisar todas as informações incluídas no guia 
de informações do atleta específico do Evento e na sessão de briefing do atleta específico do Evento, como cada uma das anteriores pode ser emendada, de tempos em 
tempos; e todas as leis de trânsito; 
- Aceito ser submetido e cumprir as Regras IRONMAN® Antidoping, incluindo, sem limitação, todas as políticas, procedimentos e/ou outras regras adotadas pela UNLIMITED 
SPORTS (conforme podem ser emendadas de tempos em tempos e a qualquer momento pela UNLIMITED SPORTS). Também concordo em estar vinculado ao Código Mundial 
Antidoping e às Normas Internacionais associadas, conforme emitidas pela Agência Brasileira Antidoping e Agência Mundial Antidoping (por exemplo, a Norma Internacional 
para Isenções de Uso Terapêutico, a Lista de Substâncias Proibidas e Métodos Proibidos e a Norma Internacional para Testes e Investigações). Reconheço que também posso 
estar vinculado às regras de qualquer federação nacional aplicável, federação internacional, órgão sancionador de raças ou organização antidoping com autoridade sobre 
mim; 
- Entendo que nem o Organizador nem seu pessoal, representantes, voluntários, contratados ou qualquer pessoa associada ao Organizador supervisionarão o Participante 
a qualquer momento. O Participante concorda em ser o único responsável pelo bem-estar do Participante em todos os momentos; antes, durante e após o Evento e 
Atividades, inclusive durante o tempo livre e em todos os outros momentos; 
- Minha aceitação final e participação no Evento dependerá do recebimento e revisão pelo Organizador de todas as informações e formulários necessários, incluindo o 
presente Termo; 
- Antes de participar das Atividades, poderei inspecionar o percurso da corrida, instalações, equipamentos e áreas a serem utilizadas;  
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- Eu represento e garanto que a participação nas Atividades requer extrema aptidão e resistência, que sou o único responsável pelo meu condicionamento e aptidão antes, 
durante e depois das Atividades, e que eu, em conjunto com meus provedores médicos, sou responsável por determinar se as Atividades são apropriadas para mim antes 
de participar; 
- O organizador implementou medidas aprimoradas de saúde e segurança devido ao potencial de propagação da COVID-19. Devo seguir todas as instruções ao visitar 
qualquer local relacionado ao evento, seja afixado ou comunicado verbalmente ou por escrito.  Existe um risco inerente de exposição à COVID-19 em qualquer lugar onde 
as pessoas estejam presentes (incluindo, mas não se limitando a qualquer coparticipante; espectador; pessoal do Organizador, representante, voluntário ou contratado; 
e/ou qualquer outra(s) pessoa(s)). A COVID-19 é uma doença extremamente contagiosa que pode levar a doenças graves, incapacidade permanente e morte. De acordo 
com os centros de controle e prevenção de doenças e a organização mundial de saúde, os idosos e pessoas com condições médicas subjacentes são especialmente 
vulneráveis. Ao visitar qualquer local relacionado ao evento, assumo voluntariamente todos os riscos relacionados à exposição à COVID-19, de modo que posso participar 
do evento e das atividades;  
- As informações fornecidas neste Termo não são exaustivas, outras atividades desconhecidas ou não previstas, riscos inerentes ou outros riscos e resultados podem existir, 
e o Organizador não pode garantir minha segurança ou eliminar qualquer um dos riscos. Entendo que posso e devo consultar os representantes do Organizador se tiver 
mais perguntas sobre as Atividades ou os Riscos; e 
- Estou participando de forma voluntaria do Evento e Atividades com conhecimento dos Riscos e de acordo com este Termo, que foi negociado de forma justa e honesta. 
Assim, assumo e aceito total responsabilidade por mim mesmo, pelos Riscos inerentes e outros (tanto conhecidos como desconhecidos) das Atividades, e por qualquer 
lesão, dano, ou outra perda que possa sofrer, resultante incapacidade temporária ou permanente ou morte. Esses riscos podem ser ocasionados por mim, por um 
coparticipante, por um espectador, de um voluntário e/ou de uma terceira parte por negligência passiva ou ativa ou outra má conduta. 
- Estou ciente das regras de arbitragem que tem total autoridade para decidir sobre os resultados finais e a desclassificação de atletas. As regras estão disponíveis no site 
oficial do evento www.ironmanbrasil.com.br 
- Estou ciente que toda e qualquer disputa sobre os resultados finais e a desclassificação de atleta devem ser remetidas ao tribunal desportivo competente. 
 
RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU RESSARCIMENTO 
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE. ESTA SEÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU RESSARCIMENTO, POIS ESTE CONTÉM UMA SUBMISSÃO DE CERTOS DIREITOS 
LEGAIS, AOS QUAIS EU RECONHEÇO E CONCORDO COM O SEGUINTE:   
- ACATAR COM ESTE TERMO PARA EXONERAR DE QUALQUER RESPONSABILIDADE AQUI DELIMITADA E NÃO PROCESSAR o Organizador, em especial a Unlimited Sports e a 
WTC e qualquer federação e/ou órgão sancionador de competição aplicável, patrocinadores de eventos, organizadores de eventos, promotores de eventos, produtores de 
eventos, diretores de corridas, oficiais de eventos, funcionários de eventos, anunciantes, administradores, empreiteiros, fornecedores, voluntários e todos os proprietários 
de propriedades e órgãos governamentais federais, estaduais, municipais e/ou órgãos municipais cujos bens e/ou pessoal são utilizados e/ou de qualquer forma auxiliam 
nos locais onde as atividades ocorrem, e cada uma de suas respectivas empresas controladoras, subsidiárias e afiliadas, cessionários, licenciados, proprietários, diretores, 
diretores, sócios, membros do conselho, acionistas, membros, supervisores, seguradoras, agentes, funcionários, voluntários, contratados e representantes e todas as outras 
pessoas ou entidades associadas ou envolvidas com as atividades (individual e coletivamente referidas neste Termo como as "Partes Exoneradas"), com respeito a toda e 
qualquer reivindicação, responsabilidade, processos ou despesas (incluindo honorários e custos advocatícios) (coletivamente referidas neste Termo como "Reivindicações") 
por qualquer dano, morte, perda de propriedade, propriedade roubada, propriedade descartada, ou outras perdas de qualquer forma relacionadas com os Riscos listados 
acima ou minha inscrição ou participação no Evento e Atividades, incluindo sem limitação o uso de qualquer equipamento, instalações, seja qual for a causa; negligência, 
seja passiva ou ativa, das Partes Exoneradas; e/ou qualquer violação das obrigações legais por parte das Partes Exoneradas. CONCORDO AQUI EM RENUNCIAR A TODAS AS 
REIVINDICAÇÕES QUE POSSA TER CONTRA AS PARTES EXONERADAS E CONCORDO QUE NEM EU, NEM MEUS HERDEIROS, CESSIONÁRIOS OU BENEFICIÁRIOS, NEM 
QUALQUER OUTRA PESSOA AGINDO EM MEU NOME, FARÁ UMA REIVINDICAÇÃO CONTRA AS PARTES EXONERADAS POR QUALQUER DANO, MORTE OU OUTRA PERDA QUE 
POSSA SOFRER; E  
 
- O PARTICIPANTE DEVERÁ PROTEGER, DEFENDER, INDENIZAR E SALVAR AS PARTES EXONERADAS ("INDENIZAR" SIGNIFICA PROTEGER POR REEMBOLSO OU PAGAMENTO, 
INCLUINDO HONORÁRIOS E DESPESAS ADVOCATÍCIAS) COM RESPEITO A TODA E QUALQUER REIVINDICAÇÃO APRESENTADA POR OU EM MEU NOME, OU POR MEU 
CÔNJUGE, UM MEMBRO DA FAMÍLIA, UM CO-PARTICIPANTE OU QUALQUER OUTRA PESSOA, POR QUALQUER DANO, MORTE, PERDA DE PROPRIEDADE, PROPRIEDADE 
ROUBADA, PROPRIEDADE ALIENADA, OU OUTRA PERDA DE QUALQUER FORMA RELACIONADA COM OS RISCOS OU MINHA INSCRIÇÃO OU PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OU 
NAS ATIVIDADES, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO O USO DE QUALQUER EQUIPAMENTO, INSTALAÇÕES, SEM LIMITE E SEM CONSIDERAR A CAUSA OU CAUSAS OU NEGLIGÊNCIA, 
SEJA PASSIVA OU ATIVA, E/OU QUALQUER VIOLAÇÃO PELAS PARTES LIBERADAS DE QUALQUER DEVER LEGAL. ESTA SEÇÃO DE LIBERAÇÃO E INDENIZAÇÃO INCLUI, MAS NÃO 
SE LIMITA A REIVINDICAÇÕES POR DANOS PESSOAIS OU MORTE (INCLUINDO REIVINDICAÇÕES RELACIONADAS A QUESTÕES DE EMERGÊNCIA, MÉDICAS, MEDICAMENTOS 
E/OU DE SAÚDE, RESPOSTA, AVALIAÇÃO OU TRATAMENTO), DANOS MATERIAIS, PERDA DE CONSÓRCIO, QUEBRA DE TERMO OU QUALQUER OUTRA REIVINDICAÇÃO, 
INCLUINDO REIVINDICAÇÕES RESULTANTES DA NEGLIGÊNCIA DAS PARTES EXONERADAS, SEJAM ELAS PASSIVAS OU ATIVAS, RELACIONADAS AO EVENTO OU ÀS ATIVIDADES. 
 
DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
- ACORDO PARA ARBITRAR.  Qualquer disputa ou reclamação que possa ter surgido, relacionada ou em conexão com este Termo, minha inscrição ou participação nas 
atividades, ou qualquer outro aspecto de minha relação com a Organizadora: 1) será regido pelo regulamento oficial da prova (disponível no site www.ironmanbrasil.com.br) 
e 2) a menos que resolvido por discussões diretas, será determinado por arbitragem obrigatória como única e final solução para todas as questões em disputa, administrada 
pelo regulamento oficial da prova de acordo com as regras de arbitragem aplicáveis conforme interpretadas e regidas pelo regulamento.  O(s) árbitro(s) com conhecimento 
na área e em assuntos comerciais, aceitável tanto para o Participante quanto para o Organizador, conduzirá(ão) a arbitragem. Local requerido: Concordo que qualquer 
processo arbitral, ou qualquer processo ou outro processo deve ser apresentado, iniciado e/ou ocorrer somente em observância ao regulamento oficial. RECONHEÇO E 
CONCORDO QUE AS PARTES, AO CELEBRAR ESTE TERMO, ESTÃO RENUNCIANDO A QUALQUER DIREITO A UM JULGAMENTO PELA JUSTIÇA COMUM, EM QUALQUER DISPUTA 
ENTRE OU ENTRE AS PARTES, O QUE DEVERÁ INCLUIR A WTC E A UNLIMITED SPORTS (ORGANIZADORA). RECONHEÇO E COMPREENDO AINDA QUE SE UM JUIZ DECIDIR QUE 
O ACORDO DE ARBITRAGEM DAS PARTES NÃO É EXECUTÁVEL, AS PARTES AINDA RENUNCIAM VOLUNTARIAMENTE A UM JULGAMENTO PELO JÚRI EM QUALQUER DISPUTA 
ENTRE ELAS. 
- RENÚNCIA DE AÇÃO COLETIVA, LITISCONSÓRCIO OU AÇÃO DE CLASSE. Reconheço e concordo que qualquer arbitragem, ação judicial, processo contra, ação ou outro 
processo legal será conduzido e resolvido individualmente e que não participarei de qualquer ação coletiva, ação consolidada, litisconsórcio, ação representativa, arbitragem 
de classe, arbitragem consolidada ou arbitragem representativa envolvendo assuntos decorrentes de, relacionados a, ou em conexão com este Termo, minha inscrição ou 
participação nas atividades, ou qualquer outro aspecto do meu relacionamento com o Organizador e/ou WTC. Além disso, reconheço e concordo que qualquer disputa 
relativa ao escopo desta ação coletiva/ cláusula de renúncia de litisconsórcio e arbitragem de classe será determinada por um tribunal, não por um árbitro ou juízo 
monocrático. 
- Com relação ao meu relacionamento com a Unlimited Sports e/ou WTC (Organizador), este Termo prevalecerá sobre quaisquer outras formas ou contratos que eu possa 
assinar para outras partes que não, o Organizador em conexão com as Atividades. 
- Se eu utilizar qualquer dos serviços de bicicleta fornecidos ou disponibilizados em conexão com o Evento (incluindo, sem limitação, qualquer reparo de bicicleta no curso), 
pagarei o custo de tais serviços (incluindo os custos de peças de reposição, etc.) mediante o recebimento da(s) fatura(s) aplicável(eis). 
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- Na medida em que houver situações em que eu forneça ao Organizador qualquer de meus bens pessoais a serem mantidos, poderá haver ocasiões em que tais bens 
pessoais não poderão ser devolvidos a mim (incluindo, mas não se limitando a Bolsas para Necessidades Especiais (conforme referido no guia de informações do atleta 
específico do Evento) e qualquer e todos os bens pessoais que neles se encontrem após o fechamento do local de coleta da estação de ajuda aplicável).  Renuncio a todos 
os direitos sobre tais bens e concordo expressamente com toda e qualquer ação que o Organizador possa tomar com respeito a tais bens, incluindo, mas não se limitando 
a, alienação de tais bens.  
- Em nenhuma hipótese eu (ou qualquer outra pessoa em meu nome) posso (ou qualquer outra pessoa em meu nome) sem o consentimento prévio por escrito do 
Organizador, conforme aplicável: (a) utilizar qualquer propriedade intelectual do Organizador ou WTC e/ou de cada uma de suas afiliadas, conforme aplicável, incluindo, 
mas não se limitando a, o IRONMAN®, 70. 3®, Iron Girl®, IRONKIDS®, Velothon®, Cape Epic®, 5150®, e marcas e nomes Rock 'n' Roll®, o logotipo "M-Dot", o logotipo "K-Dot" 
(coletivamente, o "Operator/WTC IP") e/ou quaisquer palavras ou marcas que se refiram a, ou que sejam sugestivas de, ou confusamente semelhantes a, o evento, qualquer 
logotipo do evento, nome do evento, local do evento, data do evento ou distância da corrida do evento (coletivamente, "IP do evento"), ou (b) vender, comercializar, 
distribuir ou produzir quaisquer produtos, eventos, mercadorias, websites ou serviços que tenham a marca IRONMAN®, 70. 3®-branded, Event-branded, ou marca ou 
marcada usando (i) qualquer logotipo do evento, (ii) qualquer nome do evento, (iii) qualquer IP do evento, ou (iv) qualquer IP do Organizador e/ou WTC (incluindo sem 
limitação a palavra "IRON" ou qualquer tradução estrangeira como prefixo ou componente de qualquer raça, evento, nome comercial, marca registrada, nome da 
organização, nome do clube, ou marca de qualquer tipo, em cada caso de qualquer forma relacionada a triatlo, triatletas, treinamento, treinamento, treinamento, ou 
qualquer esporte de resistência). 
- Autorizo o pessoal do Organizador, representantes ou contratados a inspecionar qualquer equipamento que eu utilize (ou pretenda utilizar) em conexão com o Evento, 
incluindo, mas não se limitando à inspeção de bicicletas para ocultação de qualquer motor ou outro mecanismo de aceleração artificial, por qualquer método de inspeção 
selecionado pelo Organizador. 
- Autorizo o pessoal do Organizador, seus representantes ou contratados a conduzir tais atividades de inspeção de segurança em saúde pública por métodos selecionados 
pelo Organizador. Enquanto estiver participando do Evento, concordo em cumprir com quaisquer instruções de saúde pública e/ou segurança do pessoal, representantes 
ou contratados do Organizador; polícia; ou autoridades governamentais ou de saúde. 
- Autorizo o pessoal do Organizador representantes, contratados ou outro pessoal médico a obter ou fornecer cuidados médicos para mim, a me transportar para uma 
instalação médica e a fornecer tratamento (incluindo, mas não limitado à evacuação, hospitalização, transfusões de sangue, cirurgia e medicamentos) que eles considerem 
necessário para minha saúde. Eu concordo em pagar todos os custos associados a esse cuidado e transporte. Concordo com a liberação (para ou pelo Organizador, WTC, 
seguradoras, outros provedores de assistência médica e seu pessoal, representantes ou contratados) de qualquer informação médica ou registros necessários para 
tratamento, encaminhamento, faturamento ou outros propósitos.  
- O Organizador reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de excluir qualquer participante das Atividades, negar ou revogar a entrada de qualquer participante a qualquer 
momento, e/ou desqualificar o participante do Evento. Se eu for desclassificado por qualquer motivo, concordo que sou responsável por todos os custos da partida 
antecipada, seja por motivos médicos, desclassificação, emergências pessoais ou outros. Se minha solicitação de entrada for negada ou revogada, concordo que o 
Organizador não é responsável por custos incorridos ou danos sofridos por mim ou por minha família que excedam o valor da taxa de entrada.  
- Reconheço e concordo que o Organizador ou WTC, a seu exclusivo critério (seja por razões de segurança, motivos legais, ou qualquer outro motivo), pode: (a) a qualquer 
momento, com ou sem aviso prévio, alterar ou modificar o percurso da corrida, distâncias, rotas, elevação, ascensões, nível de dificuldade, ou qualquer outro aspecto do 
percurso da corrida ou do Evento; ou (b) atrasar ou cancelar o Evento (ou qualquer perna(s) da corrida) se acreditar que as condições são inseguras ou inadequadas para o 
Evento, e o Organizador ou o WTC poderá atrasar o Evento enquanto tais condições inseguras ou inadequadas se aplicarem. Se o percurso da corrida ou Evento for alterado, 
modificado, atrasado ou cancelado por qualquer razão, incluindo mas não limitado a atos da natureza (incluindo sem limitação, vento, água bruta, chuva, granizo, furacão, 
tornado, terremoto), atos de terrorismo, incêndio, ameaça ou ataque real, dificuldade de trabalho, interrupção do trabalho, insurreição, guerra, desastre público, riscos à 
saúde pública, enchente, acidente inevitável, condições do percurso da corrida, ou qualquer outra causa fora do controle da Organizadora, não haverá reembolso da taxa 
de entrada do Organizador ou quaisquer outros custos incorridos em conexão com o Evento.  
- Eu concedo ao Organizador Unlimited Sports, à WTC e seus respectivos afiliados, designados, cessionários e patrocinadores o direito e permissão para fotografar, filmar, 
gravar e/ou de outra forma capturar em qualquer mídia o nome, imagem, voz, declaração escrita, fotografia e/ou semelhança visual de mim e/ou de meus familiares 
(coletivamente "Imagens"), com direito a sub-licenciamento, durante as atividades ou de outra forma, sem compensação, para uso para qualquer finalidade e em qualquer 
mídia em todo o mundo em perpetuidade, incluindo mas não limitado ao uso em transmissões, fotografias, publicações, podcasts, webcasts, filmes, brochuras, CDs, DVDs, 
sites da Internet, plataformas de mídia social, televisão, e/ou em qualquer material comercial, informativo, educacional, publicitário ou promocional relacionado. Entendo 
que todos os direitos de propriedade e copyright das imagens serão de propriedade do Organizador e da WTC, seus cessionários ou seus designados, e renuncio a qualquer 
direito de inspeção ou aprovação. Entendo e concordo que meu nome, número de peito e resultados da categoria estarão disponíveis para o público durante e após o 
Evento. 
- O Organizador e/ou a WTC poderá ceder este Termo a outras entidades ou indivíduos ("Cessionários") a qualquer momento, e qualquer cessão concederá aos Cessionários 
todos os direitos e proteções concedidos neste Termo, de acordo com os direitos e proteções do Organizador, WTC e outras Partes Exoneradas sob este Termo. 
- Entendo que também posso ser obrigado a assinar uma versão deste Termo no local. Se eu assinar este Termo tanto online como no local, concordo que a versão física 
(on-site) deste Termo, como essa versão pode ser emendada da versão online, será vinculativa e de controle. 
- Este Termo é válido e efetivo em relação à inscrição ou participação do Participante no Evento ou Atividades a partir da data de assinatura até a conclusão de todas as 
atividades, e este Termo permanecerá em pleno vigor e efeito após a conclusão de todas as atividades. 
- Este Termo deve ser interpretado e aplicado na medida máxima permitida por lei. Se qualquer parte deste Termo for considerada ilegal ou inexequível, não afetará a 
aplicabilidade das demais disposições, e aquelas disposições restantes continuarão em pleno vigor e efeito.  
 
 

Li cuidadosamente, compreendo e concordo em assinar voluntariamente este Termo e entendo que, ao fazê-lo, estou firmando um contrato 

legalmente vinculativo com o Organizador Unlimited Sports. Reconheço que este Termo será efetivo e legalmente vinculante para mim, meu o 

cônjuge, filhos e outros herdeiros de minha família. 

 

Eu ____________________________________________________________(nome completo) , portador(a) do RG nº ______________________, 

portador(a) do CPF nº _____________________ declaro que ciente de todos os riscos, estou apto a praticar atividades físicas e a participar do Evento, 

assumindo toda a responsabilidade por qualquer incidente ou problema de saúde que possa ter antes, durante e após a participação no Evento. 
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DATA: _________________________      NOME DO PARTICIPANTE:_______________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________    ____________________ 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE           RUBRICA DO PARTICIPANTE 


