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TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

10ªULTRADESAFIO 80K DE SANA/ MARATONA TRAIL E 10K 

MACAÉ/RJ 2022. 

 

 
Eu, ----------------------------------------------------------------------------------------------------,  

Portador do CPF---------------------------------------- e RG------------------------------------ 

 

        Estou de acordo com o termo de responsabilidade.  

        E declaro que: 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.  

        Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disponível na página deste 

evento, Participo do evento 10º ULTRADESAFIO/MARATONA TRAIL/10K DE SANA 

MACAÉ/RJ no dia 03 de setembro 2022, por livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu 

nome e de meus sucessores.  

        Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, 

gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento.  

        Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por 

mim causados durante a minha participação neste evento, incluindo as eventuais despesas 

médicas e hospitalares decorrentes do desgaste físico da prova.  

        Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive 

direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser 

auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, 

clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e 

fotos, a qualquer tempo , local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a 

ser implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas 

realizadas pela ASCOM e/ou seus parceiros comerciais.  

        Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, seguros, 

assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha 

participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo.  

        Aceito não portar, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a 

segurança do evento, participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 

organização ou autoridades das áreas acima descritas.  

        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 às 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.  

        E para tanto, estou 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. 
                                          

             

 

ASSINATURADO ATLETA:----------------------------------------------------------------------------------------- 

Macaé, 03 de setembro de 2022. 

 


