
                                                            TERMO DE RESPONSABILIDADE  

                                             1ª CORRIDA E CAMINHADA PÉ NA TRILHA. 

 

Eu, ........................................................................................................,identificado 

conforme cadastrado na inscrição; 

Declaro para os devidos fins que: 

1) Participo deste evento por  livre espontânea vontade; 

2) Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição na                  

1ª CORRIDA E CAMINHADA PÉ NA TRILHA , são de minha total responsabilidade 

e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe, sendo inteiramente 

responsável pela sua veracidade, sob as penas da lei. 

3) Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do EVENTO, disponível na 

página de internet no domínio www.ticketagora.com.br, declinando, expressamente, que 

todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não 

posso, assim, alegar futuramente desconhecer e/ou não concordar com elas. 

4)  Estou ciente de que o evento é uma corrida e caminhada rural, com distâncias de 

8km para corrida e 4km para caminhada e reconheço que os riscos de acidentes nas 

atividades envolvidas nesta competição são significativos e envolvem possibilidade de 

deslocamentos, luxações, fraturas, risco de possível paralisia permanente, outros 

danos à saúde e morte. 

5) Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências  pela participação neste evento, isentando a Associação Ferreirão 

Amigos do Esporte(AFADE), seus organizadores, colaboradores, terceiros e 

patrocinadores DE TODA E QUALQUER  RESPONSABILIDADE por quaisquer danos 

materiais, morais, estéticos, físicos e/ou outros que porventura venha a sofrer, 

advindos da participação desta PROVA.  

6)Estou em plenas condições físicas, psicológicas e  de saúde para participar do evento, 

tendo me submetido à avaliação clínica recente e treinado adequadamente;  

7) Estou ciente de que em caso de necessidade de atendimento médico, será realizado 

pela rede pública (SUS – Sistema Único de Saúde), isentando a ORGANIZAÇÃO da 

necessidade do atendimento médico a rede privada. 

8) Possuo a idade mínima para participação segue conforme determinação da CBAt, 

descrita no item 5 do Regulamento desta prova. 

http://www.chiptiming.com.br/


9) Concordo que não haverá reembolso, por qualquer motivo, no caso de 

cancelamento ou desistência da minha participação no evento. 

10) Estou ciente que a retirada do kit atleta acontecerá 01 ( UM ) dia antes da prova e 

o restante dos Kits  serão distribuídos  1H (Uma Hora) antes do início do Evento. Estou 

ciente de que a retirada de kit deverá ser realizada preferencialmente por mim. 

11)  Aceito receber SMS, e-mail marketing e outro tipo de comunicações da AFADE. 

 12)  Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu 

desenvolvimento nesta evento são de minha exclusiva responsabilidade. 

13) Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 

descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação 

sobre tais aspectos da evento. 

14)  Autorizo o uso de minha imagem, assim como informo que me comprometo a dar 

a familiares e amigos a devida ciência da mesma cessão para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem 

geração de ônus para a Associação Ferreirão  Amigos do Esporte (AFADE), realizadores, 

mídia e patrocinadores. 

15) Estou ciente de que sou responsável pelo uso correto do chip e instalação em meu 

corpo/vestuário, bem como pela passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se 

tratam de equipamentos eletrônicos que podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda 

de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e os REALIZADORES de qualquer 

defeito do CHIP ou erro no fornecimento dos resultados. 

 

16) Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, 

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

participação neste EVENTO, antes, durante ou depois de sua realização. Em caso de 

fornecimento por parte da ORGANIZAÇÃO de serviço de transporte, hospedagem e 

alimentação, declaro que é uma cortesia que não implica em nenhum vínculo contratual ou 

profissional. 

17). Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação neste evento.                                      

                                                                                        Umuarama-PR.                                                                                                                       

 

 

 

                                          Assinatura do Atleta                  


