TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu, ________________________________________________________________________
sob identidade n° _______________________________, órgão emissor _____________,
CPF
n°
____________________________________________,
inscrito(a)
na
MANDACARU CORRIDA DE AVENTURA e como tal entendo e concordo que:
1. Estou ciente de que há riscos de acidentes graves durante as atividades. Declaro
assumir por minha livre e espontânea vontade todos os riscos envolvidos e suas
consequências, caso venha ocorrer;
2. Em caso de acidente, eu e minha família isentamos os organizadores, colaboradores e
patrocinadores da MANDACARU AVENTURA, apoios e proprietários dos locais
onde acontecerá a CORRIDA DE AVENTURA, DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE LEGAL por quaisquer danos materiais ou físicos que
decorram dos mesmos;
3. Atesto que estou em plenas condições físicas e psicológicas para participar de todas
as modalidades esportivas, sou maior de idade e respondo por meus atos;
4. Concordo que a organização pode adiar, cancelar ou modificar o evento ou parte dele
a qualquer tempo e por qualquer motivo, sendo que nenhum reembolso será́ efetuado;
5. 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 organização, mídia e patrocinadores;
6. Declaro possuir conhecimentos sobre procedimentos básicos de segurança, além de
saber nadar, e assumo os riscos inerentes a estas atividades;
7. Declaro de livre e espontânea vontade ter compreendido e estar 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 comigo por
consequência da minha participação em qualquer das etapas da MANDACARU
CORRIDA DE AVENTURA.
___________________________________________________________________
Local e data
___________________________________________________________________
Assinatura do ATLETA
EM CASO DE MENOR
Responsável: ________________________________________________________
RG: __________________________ CPF:________________________________
___________________________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo ATLETA

