
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE PISTA DE CICLISMO “Tietê Bike 
Park”. 

 
  
Eu,_____________________________________________________________  
RG_________________________ Data Nascimento ______/______/________ 
Tel.__________________________Cel._______________________________ 
Endereço________________________________________________________  
Bairro_____________________Cidade________________________________ Estado_______ 
CEP_______________  
 
DADOS DO RESPONSÁVEL (se for menor de 18 anos):  
Nome:____________________________________________________  
Parentesco _______________ Tel. ________________Cel._______________ 
RG.________________Endereço ____________________________________ 
Cidade_______________________Estado ______CEP __________________  
E-mail _________________________________ .  
 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, que:  
 
a) De livre e espontânea vontade, farei uso, quando disponível, da pista de ciclismo “Tietê Bike 
Park”, situado na Rodovia Dr. João José Rodrigues KM 1, bairro Altos do Tietê, cidade de Tietê, SP, 
assumindo o compromisso de ser diligente e utilizar durante todo o período os equipamentos de 
segurança e sanitários necessários. 
 
b) O declarante, ou seu responsável, declara que não é detentor de qualquer deficiência que impeça 
de praticar as manobras de ciclismo que a pista exige.  
 
c) Tenho plena ciência o que o "ciclismo ou mountain bike" é atividade radical que pode causar 
ferimentos pessoais e/ou a terceiros, bem como danos a seus equipamentos, e, portanto, assumo 
toda a responsabilidade civil e criminal por eventos danosos ao esportista e/ou a terceiros enquanto 
permanecer nas dependências da pista.  
 
d) Isento a empresa “Diversões e Lazer Foresto Ltda” e seus representantes legais, bem como os 
responsáveis pelo “Tietê Bike Park” de quaisquer acidentes sofridos na prática de esportes no local, 
pista com uma extensão de 3.000 mts, situada em um imóvel de metragem de 52.000 m², portanto 
tenho plena ciência das condições oferecidas e assumo total responsabilidade  
 
f) Tenho plena ciência do risco do esporte praticado; reconheço a existência de níveis diversos de 
conhecimento e experiência necessários ao uso dos obstáculos e superfícies existentes para a prática 
do ciclismo e Mountain Bike.  
 
g) Tenho ciência de que os proprietários não se responsabilizarão por objetos pessoais e/ou 
equipamentos guardados ou deixados nas suas dependências. Consequentemente declaro desde já 
que tanto os proprietários e responsáveis, estão isentos de qualquer responsabilidade sobre tais 
objetos.  
 
h) Responsabilizo-me integralmente por quaisquer danos aos equipamentos, que venham a ocorrer 
durante minha permanência e utilização da pista nas dependências da propriedade.  
 
i) Que autoriza, desde, já que vídeos e fotos do USUÁRIO durante a prát ica esportiva na TIETÊ BIKE 
PARK, inclusive em competições e eventos, sejam veiculados em suas redes sociais, sites e demais 
mídias, com a finalidade de promover o espaço, sem que haja qualquer compensação financeira, não 
sendo necessária qualquer outra permissão escrita ou verbal;  



j) Que, no caso de o USUÁRIO ser menor de idade, a sua participação nas atividades esportivas será 
supervisionada e acompanhada pelo seu responsável, que assumirá as obrigações e declarações 
aqui estabelecidas; 

 
l) Estar ciente da necessidade de utilizar todos os equipamentos de segurança de uso pessoal 
necessário à sua prática; 

m) Fica expressamente proibido a troca ou empréstimo da bicicleta para outra pessoa que não 
assinou o termo de responsabilidade; 
 

n) Por estar de acordo com os termos deste documento, assino e assumo todos os compromissos 
aqui estipulados. Igualmente, responsabilizo-me integralmente pela autenticidade das declarações ora 
fornecidas. 
 

 

 

 
Tietê, ___, ______________, _______  
 
_______________________________  
Assinatura do ciclista – usuário 


