TERMO DE RESPONSABILIDADE
Evento: Litoral Up / Local: São Paulo / Data do Evento: 23/09/2018
Modalidade: _____________________________
Participante: __________________________________________________________________
CPF____________________ RG_____________________ Data Nasc. ______/______/_______
Declaro que estou apto a participar deste evento esportivo, assumindo inteira
responsabilidade por minha integridade física no tocante à minha aptidão física para prática de
esportes, em especial a modalidade supra, isentando os organizadores e demais membros do
aludido evento, de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que possam ocorrer
causados por doenças e acidentes de qualquer tipo dentro das atividades físicas no
evento/competição.
A omissão de qualquer informação ou fato que comprometa minha participação isenta os
organizadores, demais membros e participantes, de qualquer evento danoso que incluem
possibilidade de invalidez e morte advindas do evento/competição.
Na ocasião da assinatura do presente termo, declaro-me totalmente apto para a prática
esportiva na modalidade, não havendo qualquer impedimento de ordem médica, física e legal
para minha participação no Litoral Up, sendo de minha inteira e exclusiva responsabilidade me
submeter à avaliação medica prévia à prova.
Afirmo ser de minha responsabilidade quaisquer despesas de transporte, hospedagem,
alimentação, preparação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias a minha
participação neste evento/competição, antes, durante e depois da prova.
Autorizo desde já a equipe médica presente no evento, a realizar qualquer intervenção de
pronto atendimento básico, inclusive minha eventual locomoção a unidade hospitalar, se
necessário for, nos moldes da conduta média imposta aos profissionais de saúde, não sendo
esta equipe responsável por minha avaliação medica prévia à prova, o que é de minha
responsabilidade.
Declaro conhecer e aprovar o Regulamento do Litoral Up em sua totalidade prometendo, ser
fiel e respeitar o disposto no aludido instrumento.
Outrossim, por este instrumento outorgo os direitos de uso de minha imagem (fotografia,
filmagens, vídeos e outros) para divulgação em todos os meios de comunicação e mídias
sociais, para divulgação de forma publicitária do evento/competição, renunciando
expressamente qualquer tipo de compensação financeira, remuneração e indenização
proveniente do uso das imagens aqui expressamente autorizados, sendo desnecessária para
tanto outra autorização verbal ou por escrito de acordo com artigo 20 do Código Civil
Brasileiro.
Dessa forma, estou ciente e de acordo com todo o disposto no termo de responsabilidade,
bem como as regras do Litoral Up, isentando toda organização de qualquer tipo de
responsabilidade legal, sobre tudo que ocorrer comigo por consequência de minha
participação neste evento/competição.
Por fim, declaro participar do evento/competição descrita acima por livre e espontânea
vontade.
Data:____/_____/______.
Assinatura:____________________________________________________.

