
   

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (Parte Integrante do Regulamento de Prova): 
 
Deverá entregue no momento da retirada do kit atleta. 
 
Eu, no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os devidos fins de direito que: 
 

1. Minha inscrição para este evento dá-se por minha livre e espontânea vontade nesta data, na 
qualidade de participante, 

2. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de 
minha total responsabilidade e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador da 
equipe. 

3. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA 
(disponível no site oficial do evento), participando e assumindo os riscos envolvidos na participação 
na mesma e suas consequências (que incluem possibilidade de invalidez e morte). 

4. Estou ciente de que se trata de um evento em terrenos variados como estrada de terra, trilhas, 
areia, além de alguns obstáculos do próprio percurso, com subidas, descidas e terreno plano  

5. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não 
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. Atesto ter 
passado por exames clínicos nos últimos 90 dias e estou apto a pratica esportiva a nível de 
competição e de haver treinado adequadamente para este evento, afirmo ainda que não participarei 
da prova se estiver medicamente incapacitado(a) , sem treinamento satisfatório, ou indisposto(a), na 
semana anterior á prova ou no dia da mesma. 

6. Comprometo-me a seguir atentamente as orientações dos organizadores e colaboradores do 
Evento, aumentando assim a minha segurança durante todo o evento. 

7. Tenho conhecimento e aceito que, aos organizadores, cabe o direito de ADIAR, CANCELAR ou 
MODIFICAR o Evento, por questões que envolvam a SEGURANÇA dos participantes 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, 

8. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 
pela participação nesta PROVA, isentando a empresa MKS MARKETING ESPORTIVO LTDA, seus 
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.  

9. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados 
durante aminha participação neste evento, incluindo a eventuais despesas médicas e hospitalares 
decorrentes do desgaste físico na prova.  

10. Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, seguros, assistência médica e 
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento, 
antes, durante ou depois do mesmo. 

11. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra 
área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, 
promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, 
qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e / ou das 
pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima 
descritas. 

12. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 
serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 
regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e 
que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais 
inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por 
escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 

13. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 
regulamento ou cometa qualquer falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos 
da prova. 

14. Entendo que todo o material e equipamentos necessários para minha participação neste evento, 
são de minha inteira responsabilidade, tanto em obtê-los , como por sua guarda e zelo. 

15. Estou ciente que a organização da prova não se responsabilizará por extravio de materiais ou 
qualquer prejuízo que porventura os atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação ou 
em qualquer momento do evento, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos. 

16. Autorizo o uso de minha imagem, 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 a empresa MKS MARKETING ESPORTIVO LTDA., organizadores, mídia, cinegrafistas, 
fotógrafos, apoiadores, parceiros do evento e patrocinadores.  

17. Autorizo também, em idênticas condições, as ações de divulgação que venham a ser realizadas 
pela organização do evento, como envio de mensagens informativas e promocionais desta prova, 
de outras provas congêneres e de seus patrocinadores, apoiadores e empresas participantes via e-
mail, cartaz, torpedo SMS, dentre outros, para meus telefones e endereços cadastrados por mim ou 
por quem tenha feito minha inscrição. 

18. Autorizo a qualquer membro da Equipe de Saúde da prova, a assistir-me, assim como a realizar em 
mim todos os procedimentos diagnósticos necessários para tal atendimento. Estou ciente que a 
Equipe de Saúde da prova tem como objetivo somente o atendimento ás intercorrências médicas 
que sucederam durante a prova e a remoção dos atendidos para os hospitais de retaguarda 
designados, não sendo responsável por minha avaliação médica prévia á prova, que é de minha 
responsabilidade individual. 

19. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO, isentando assim quem quer que 
seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por 
consequência da minha participação nesta PROVA. 

 
 

 
Brasília,_______, de ______________________ de _____. 
 
 
Nome:_____________________________________________RG:_________________ 
 
 
 
Assinatura:_____________________________________________________________ 


