CIRCUITO DE CORRIDAS PARANÁ RUNNING 2018 ( ) 16/6 ( ) 5/8 ( )24/11/2018
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA MAIORES DE 16 ANOS E MENORES DE 18 ANOS
Eu, ___________________________________, brasileiro(a), maior e capaz, portador do CI RG nº
____________________ responsável pelo (a) atleta ____________________________, portador do CI RG
nº __________________, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito
que:
1. Estou ciente de que se trata de uma prova de corrida de rua, conforme categoria descrita no
regulamento, sabendo que o mesmo só poderá participar da prova de 5 km;
2. O (a) tutelado (a) está em plenas condições físicas e psicológicas para participar desta prova e estou
ciente que não existe nenhuma recomendação média que o (a) impeça de praticar atividades
físicas;
3. O (a) responsável assume pelo (a) tutelado (a) todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta prova (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando seus
realizadores, organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a
sofrer, advindos da participação nesta PROVA;
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA;
5. 5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que o (a) tutelado (a) venha sofrer, caso
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais
aspectos da prova;
6. Autorizo o uso da imagem do (a) tutelado (a), assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem
geração de ônus para os realizadores, organizadores, mídia e patrocinadores;
7. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova, por questões de segurança pública, todos os
eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos
despendidos pelo (a) atleta, serão custeados única e exclusivamente por mim, isentando a
Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos;
8. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer
outras despesas necessárias, ou provenientes da participação do (a) tutelado (a) neste evento,
antes, durante ou depois do mesmo;
9. Li 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 com o
(a) tutelado (a) por consequência da sua participação/responsabilidade nesta prova.
10. Concordo com todos os termos do Regulamento da Prova, não podendo reclamar sobre o seu
conteúdo.
Maringá, ______ de ___________________ de 2018
__________________________
Nome completo a assinatura (responsável)
RG:
CPF:

