
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 3ª ETAPA CAMPEONATO ESTADUAL DE VA’A  - 2021 

 

Eu, ________________________________________________________________, por este documento e em 

consideração à minha admissão como participante nA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE VA’A - 2021, 

que será realizado NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021 EM SETIBA GUARAPARI/ES, declaro, entendo e concordo 

que:  

1- Minha INSCRIÇÃO para o CAMPEONATO dá-se por livre e espontânea vontade, na qualidade de participante;  

2- Como participante, comprometo-me a RESPEITAR A LEGISLAÇÃO vigente inerente à atividade que se realizará no 

evento em questão, seja ela municipal, estadual ou federal,  bem como REGULAMENTOS E DIRETRIZES DA 

FEVAAES, órgão máximo ESTADUAL da modalidade, assumindo toda e qualquer consequência de meus atos no 

período de duração do evento; 
 
3- Comprometo-me a SEGUIR ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES dos organizadores e staffs DO CAMPEONATO 

contribuindo assim com a minha segurança durante todo o evento;  

4- Comprometo-me a, quando observar qualquer perigo durante a minha participação no evento, informar algum dos 

staffs/organizadores do evento, o mais rápido possível; 
 
5- Atesto que os equipamentos utilizados por mim estão em boas condições de uso e não apresentam risco para mim e 

nem para qualquer outro participante do evento, e autorizo a aplicação de adesivos do evento na minha embarcação em 

local determinado pela organização do evento;  

6- Reconheço que as atividades dos organizadores restringem-se a contribuir para que esse evento se realize com sucesso, 

o qual depende também dos participantes do evento; 
 
7- USO DA IMAGEM: Em observância à Lei 13.709/2018, autorizo por este Termo, a utilização de minha imagem, que 

poderá ser captada e utilizada em fotos, filmes e entrevistas, com veiculações em rádios, revistas, televisão e demais 

mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários pertinentes a FEVAAES, A EMPRESA CONTRATA PARA 

A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO BEX MARKETING E EVENTOS, seus parceiros, patrocinadores e apoiadores, sem 

acarretar ônus ao organizador, patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação; e  

8-  Estou ciente de que o organizador se compromete a tomar todas as providências que lhe compete para minimizar riscos 

e acidentes, porem, reconheço que os riscos de acidentes nas atividades envolvidas nesta competição são significativos: 

possibilidades de afogamento, deslocamentos, luxações, fraturas, mordidas e picadas de animais. Apesar de regras 

especificas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, o risco de danos existe e por este Termo, 

DECLARO assumir toda e qualquer responsabilidade relativa aos riscos intrínsecos da prova, isentando e desobrigando 

a  FEVAAES,  A EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO BEX MARKETING E EVENTOS e seus colaboradores 

sob qualquer vínculo, autoridades, entidades patrocinadoras, anunciantes, voluntários, de todo e qualquer dano que possa 

vir a sofrer;  

9- Declaro-me ciente da OBRIGATORIEDADE DO USO DE COLETE AUXILIAR DE FLUTUAÇAO, vestido; 

10- Declaro que me encontro física e clinicamente em boas condições de saúde e apto a participar da prova, arcando com 

todos os riscos inerentes à minha participação.  

11 -Concordo em observar e acatar qualquer decisão oficial da Diretoria da prova, quanto a minha participação, em caso 

de infringência ao regulamento ou qualquer postura anti esportiva.  

12 - Assumo todos os riscos de participar das atividades promovidas durante a prova, isentando os organizadores bem 

como seus patrocinadores, parceiros e equipe de apoio de quaisquer acidentes a que venha sofrer, que ocasionem-me 

alguma lesão física ou não, tais como contatos com outros participantes, efeito do clima, afogamento ou quaisquer outras 

conseqüências, ainda que alheias a minha vontade. 

13 - Comprometo-me a respeitar os protocolos de segurança estabelecidos no município, quanto ao Covid-19. 

_______________, _________ DE ____________________ DE 2021 

Ass.: ________________________________________________ 


