DESAFIO DA CEVADA 2017
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
IDADE / DECLARAÇÃO DO
D ATLETA
Ao se inscrever no Desafio da Cevada 2017 o participante:
1. Declara que leu, entendeu e concorda com todas as normas contidas no Regulamento Oficial do
evento;
2. Reconhece que a prática de Mountain Bike é um esporte de risco e que participa do Desafio da
Cevada 2017 por livre e espontânea vontade. Em seu nome e de seus sucessores, isenta a
organização, os promotores, patrocinadores e apoiadores deste evento de toda e qualquer
responsabilidade sobre quaisquer consequências, tais como traumas, lesões, invalidez parcial,
temporária ou permanente e morte;
3. Assume total responsabilidade cível e criminal por qualquer acidente, dano e prejuízo público
ou privado que possa causar ou sofrer durante a realização do evento. Assume também os riscos
relativos a quedas, acidentes, furtos, roubos, condições do clima, tráfego e circuito, isentando os
organizadores, patrocinadores, apoiadores deste evento de toda e qualquer responsabilidade;
responsab
4. Assegura ter conhecimento das leis de trânsito vigentes, e esta ciente que a prova acontece em
vias públicas e privadas com fluxo de veículos, pessoas, animais e máquinas agrícolas. Aceita
ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais, morais ou materiais causados por
sua participação neste evento;
5. Declara que está em condições físicas e mental, não tendo restrições médicas para participar da
prova. Esta devidamente treinado, sabendo dos riscos e desgastes físicos aos quais estará
exposto.
to. Concorda ainda em acatar qualquer decisão da organização relativa a possibilidade de
terminar a prova em segurança;
6. Em caso de emergência autoriza remoção do local do acidente e transferência para hospital ou
unidade de saúde, concordando ainda que qualquer
qualquer pessoa qualificada possa administrar o
tratamento, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados, e
medicamentos;
7. Assume todas as despesas de viagem, como transporte, hospedagem, alimentação, seguro,
assistência médica e outras
as despesas necessárias para sua participação na prova;
8. Aceita ser o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, mochila, acessórios,
capacete, entre outros) durante toda a realização do evento, isentando a organização, os
patrocinadores e apoiadores de qualquer indenização por perda, furto ou roubo;
9. Concorda com as penalizações impostas por desrespeitar o disposto na sessão Regras e
Punições, assim como está ciente que sua participação também está sujeita as normas impostas
pelos órgãos regulamentadores
gulamentadores do ciclismo;
10. No caso de atletas menores de 18 anos,
anos, os responsáveis declaram ter lido o Regulamento
Oficial e reconhecem ter responsabilidade legal sobre o menor. Assumem a guarda e a
responsabilidade sobre o atleta menor durante todo o evento;
even
11. Concede os direitos de utilização de sua imagem e nome, renunciando receber qualquer
remuneração que por ventura ocorra da sua imagem em jornais, revistas, televisão, mídias
sociais ou outros veículos de comunicação impressa ou digital;
12. Aceita que a organização
ganização do evento altere, revise e modifique, total ou parcialmente, o
Regulamento Oficial do Desafio da Cevada 2017, conforme necessidades do evento ou quaisquer
outros critérios que julgar importantes.
ASSINATURA DO ATLETA

