
MEIA MARATONA DO DESCOBRIMENTO - KIDS – 2019  

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EMEQUIPE. 

Estou de acordo com o termo de responsabilidade. 

Declaro que: Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no 

EVENTO Corridinha do Descobrimento,  são de total responsabilidade do meu: Pai, Mãe, ou 

responsável legal. Li e estou plenamente de acordo com o termo e declaro, que a criança, aqui 

denominada (atleta mirim), acima escrito(a), está apta a participar da Corridinha do 

Descobrimento. não posso alegar futuramente não concordar com as mesmas. O Atleta mirim 

acima inscrito, participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade e autorizado por mim,  

isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e 

REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores. Estou ciente do estado de saúde do 

atleta mirim participante, de e afirmo que o mesmo está capacitado(a) para a participação do 

evento, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este EVENTO, em 

virtude de qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja. Assumo ressarcir 

quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais pelo atleta mirim, acima 

inscrito, causados durante a participação neste EVENTO. Por este instrumento. Cedo todos os 

direitos de utilização da imagem do atleta mirim acima inscrito,  (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 pelos organizadores da prova e seus 

PARCEIROS comerciais. 

Estou ciente que, ao cadastrar ou inscrever, estarei incluindo automaticamente no banco de 

dados da Vida Sport, autorizando desde já, receber no endereço eletrônico ou físico 

cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer 

promoção ou ação promocional e programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida 

pela mesma e/ou por seus PARCEIROS, ORGANIZADORES E REALIZADORES. 

 

LOCAL: Praça das Pitangueiras  –  Porto Seguro – BA 

HORÁRIO:   14 h.       |      DIA : 13/04/2019 (sábado) 

INSCRIÇÃO: 02 quilos ou 2 latas de leite em pó de 400 gr. 

ENTREGA DE KITS: 13/04/2019 DAS 9 AS 12H. 

 

CATEGORIAS  

3 A 4 ANOS -        50 M 

5 A 6 ANOS   -    100 M 

7 A 9 ANOS   -    600 M 

10 A 12 ANOS -  800 M 


