
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Por meio deste documento e em consideração à minha admissão como participante em qualquer modalidade, 

eventos e atividades da FOUR EVENTOS ESPORTIVOS, reconheço, entendo e concordo que:  

1.Minha inscrição para o evento da FOUR EVENTOS ESPORTIVOS dá-se por minha livre e espontânea 

vontade na data em questão, na qualidade de participante;  

2. Como participante da atividade, comprometo-me a respeitar a legislação vigente, seja ela municipal, 

estadual ou federal, bem como as regras da organização do evento, assumindo toda e qualquer consequência 

de meus atos no período de duração da atividade e naqueles que a antecedem e a sucedem, como reuniões com 

o organizador e/ou outros participantes e que possam se relacionar com atividades da trilha;  

3. Reconheço e assumo livremente todos os riscos, conhecidos ou não, e assumo total responsabilidade pela 

minha participação;  

4. Os riscos de acidentes envolvidas nestas atividades são significativos à possibilidade de deslocamentos, 

luxações, fraturas, queimaduras, picadas de insetos, contato com plantas venenosas, acidentes nas modalidades 

automotivas, com risco de possível paralisia permanente e morte; 

5. O resgate, quando necessário, dar-se-á caso haja condições favoráveis e que permitam tal operação sem 

riscos a mim e à equipe de resgate. Portanto, declaro estar ciente de que, independente de sua gravidade ou 

urgência, o resgate somente ocorrerá quando for possível, se for possível e se para o eventual socorro não 

houver ou resultar risco a mim e à equipe de resgate;  

6. O respeito à natureza, em todas as suas formas, e o respeito a terceiros, tanto física como moralmente, sejam 

eles participantes, organizadores ou demais pessoas ou bens, é fundamental para que a atividade alcance seus 

objetivos esportivos e sociais;  

7. Por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento e desobrigo o 

organizador da atividade, seus representantes sob qualquer vínculo, e, se aplicável, proprietários de locais 

usados para realizar o evento, de qualquer responsabilidade legal, com respeito a qualquer e todo dano, 

invalidez, morte, perda ou dano a pessoa ou propriedade;  

8. Atesto que estou apto a participar deste evento, sou maior de idade (acima de dezoito anos) e responsável 

por meus atos, declaro ainda, estar ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico para a 

participação do evento é meu dever levar tal fato ao conhecimento do organizador, se abstendo da participação 

do evento esportivos em questão. 

9. Uso da imagem: Os integrantes inscritos, aceitam incondicionalmente serem divulgados através de fotos, 

filmes e entrevistas em veiculações em rádios, jornais, revistas, televisão e demais mídias para fins 

informativos, promocionais ou publicitários pertinentes à atividade, sem acarretar ônus ao organizador, 

patrocinadores ou aos próprios meios de veiculação; 

9. Eu tenho conhecimento e concordo que este Termo De Isenção De Responsabilidade cobre todo e qualquer 

evento e atividade da FOUR EVENTOS ESPORTIVOS na qual eu venha a participar deste momento em 

diante. 

Após ter lido este termo de responsabilidade e acordo de implicação de riscos e tendo compreendido seus 

termos, entendo que estou desistindo de direitos substanciais através de minha assinatura, a qual faço livre e 

voluntariamente, sem qualquer coação. 

Eu ________________________________________________, abaixo assinado, portador do CPF Nº 

_____________________________________ na qualidade de atleta, declaro que li e aceito o regulamento da 

FOUR EVENTOS ESPORTIVOS. 

Cascavel/PR, ____ de _______________ de 2019. _____________________________________________ 

                                                                            ASSINATURA DO ATLETA 


