ANEXO l

TERMO DE RESPONSABILIDADE – LA MISION 2018
NOME COMPLETO:
IDENTIDADE:
CPF:
DATA NASC.:
TIPO SANQUINEO:
TELEFONE:
DISTÂNCIA:
Em caso de emergência, avisar:
No telefone:
Possui seguro de acidentes pessoais: ( ) SIM ( )NÃO

O Atleta acima identificado, solicita admissão na LA MISION BRASIL 2018, declara e
compromete-se:
1234567-

8-

91011121314-

15-

16-

Aceitar integralmente o REGULAMENTO da prova.
Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente termo.
Respeitar a legislação municipal, estadual e federal vigente, sendo responsável pelos atos praticados no
período de duração do evento.
Respeitar os demais atletas, organização e população em geral que acompanha o evento.
Cumprir as orientações dos organizadores e colaboradores do evento.
Autorizar que suas imagens na competição possam ser utilizadas pela organização e empresas
patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados ao mesmo.
Eximir os organizadores, às Prefeituras Municipais, aos proprietários das terras pelas quais passe a corrida
e aos patrocinadores de responsabilidade por extravios no percurso, acidentes pessoais; danos e/ou
perdas de objetos que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova.
Ter ciência das dificuldades para realizar operações de resgate em algumas zonas do percurso. Saber
inclusive que haverá zonas que não possa chegar com veículos, como o qual a atenção imediata é
limitada.
Apresentar na retirada dos kits este termo assinado, documento original e Certificado Médico.
Não suprimir qualquer vegetação, não utilizar fogo e não deixar qualquer resíduo, dejetos ou lixo durante
todo o percurso e participação na prova.
Caminhar e/ou correr o tempo todo dentro das trilhas indicadas.
Possuir aptidão física, ter efetuado um correto treinamento e ter sido avaliado e liberado por um médico
para participar desta prova especifica.
Ter ciência, possuir e portar durante a prova os equipamentos de segurança obrigatórios e primeiros
socorros, ficando a critério o uso dos equipamentos sugeridos.
Assumir, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta prova: torções, luxações, deslocamentos, fraturas, queimaduras, mordidas e picadas de
animais, contato com plantas venenosas, etc. Isentando os 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.
Aceitar que cabe aos organizadores o direito de adiar, cancelar ou modificar o evento por questões de
segurança dos atletas e da equipe de trabalho. Nenhum reembolso será requerido por mim, por meus
outorgados legais, herdeiros ou familiares por cancelamento da prova ou por minha desistência declarada
oficialmente.
Estou ciente que o não comprimento de todos desta declaração poderá acarretar a minha
desqualificação.

PASSA QUATRO, 17 DE AGOSTO DE 2018.
Estando de acordo com o presente termo, assino:
______________________________________
Assinatura do atleta acima identificado

