TERMO DE RESPONSABILIDADE
DA COPA SÃO BORJA DE CICLISMO- MTB

__________________________________________________,
inscrito sob RG________________________, por este instrumento e em
Eu,

consideração à minha admissão como participante em qualquer modalidade, eventos e atividades
deste evento, reconheço, entendo e concordo que:
1. Minha inscrição para a Copa São Borja de Ciclismo - MTB
espontânea vontade nesta data na qualidade de participante;

dá-se por minha livre e

2. Os riscos de acidentes na atividade envolvida neste evento, são signiﬁcativos e envolvem
possibilidade de deslocamentos, luxações, fraturas, risco de possível paralisia permanente ou,
até mesmo, morte. Apesar de regras especíﬁcas, equipamentos e disciplina poderem reduzir
os perigos inerentes, reconheço que existe o risco de sérios danos;
3. Como participante do evento, comprometo-me a respeitar a legislação vigente seja ela
municipal, estadual ou federal, assumindo toda e qualquer consequência dos meus atos no
período de duração do evento e naqueles que a antecedem e a sucedem, como: reuniões com
a Organização e/ou, outros participantes e que possam se relacionar com atividades desta
Copa São Borja de Ciclismo - MTB;
4. O respeito à natureza em todas as suas formas e o respeito à terceiros, tanto física quanto
moralmente, sejam elas participantes, assistentes, organizadores ou demais pessoas ou bens,
é fundamental para que o evento alcance seus objetivos esportivos e sociais. Reconheço estas
prioridades e comprometo-me a respeitá-las totalmente;
5. Comprometo-me à, quando eu observar qualquer perigo durante a minha participação no
evento, informar a Organização deste evento, o mais rápido possível;
6. Por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais, responsáveis e parentes próximos,
isento e desobrigo a Organização dessa Copa São Borja de Ciclismo - MTB, seus voluntários
e colaboradores sob qualquer vínculo, autoridades, agentes ou empregados, outros
participantes, entidades patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, e se, aplicável,
proprietários de locais usados para realizar o evento, de qualquer responsabilidade legal, com
respeito a qualquer dano, invalidez, morte, perda ou dano à pessoa ou à propriedade, mesmo
que, originadas pela negligência da Organização;
7. Atesto que estou apto emocional, psicológica, psíquica e ﬁsicamente, à participar deste
evento. Estou ciente de que, ao longo do mesmo, pode ser efetuada a qualquer momento
avaliação médica por parte da Organização. Caso esta conclua que minhas condições não
permitem uma participação segura para mim e para terceiros, serei excluído do evento, sem
direito a qualquer ressarcimento ou obrigação por parte da Organização;
8. Atesto que sou maior de idade, acima de dezoito anos, responsável por meus atos ou que, não
o sendo, tenho um responsável legal maior de idade, acompanhando-me no evento, também
como participante. Caso o responsável abandone o evento, e não havendo outra pessoa legal
me acompanhando no evento como participante, terei que abandonar o evento, também;
9. Tenho conhecimento e aceito que, à Organização, cabe o direito de adiar, cancelar ou
modiﬁcar o evento. Nenhum reembolso será requerido por mim, por meus outorgados legais,

herdeiros ou familiares por cancelamento da Copa São Borja de Ciclismo - MTB ou, por
minha desistência declarada oﬁcialmente;
10. Reconheço que as atividades da organização restringem-se a contribuir para que este evento
se realize com sucesso o qual depende e é responsabilidade exclusiva de seus participantes no
qual me incluo;
11. Reconheço que o resgate não é obrigação da organização, mas se houver, dar-se-á caso haja
condições favoráveis e permitam tal operação sem riscos a mim e à equipe de resgate.
Portanto, declaro estar ciente de que, independentemente de sua gravidade ou urgência, o
resgate somente ocorrerá quando for possível, se for possível e, se para o eventual socorro,
não houver ou resultar risco a mim e à equipe de resgate. Também reconheço que cada
participante deve ser auto-suﬁciente, no que se refere à alimentação e reparos mecânicos. A
Organização não tem obrigação de prover alimentos, hidratação e reparos mecânicos e, se o
ﬁzer, não poderei fazer qualquer exigência de escolha e oportunidade de oferta de alimentos,
líquidos e reparos;
12. Aceito incondicionalmente que, a minha imagem seja divulgada através de fotos, ﬁlmes e
entrevistas em veiculações em rádios, jornais, revistas, televisão, internet, e demais mídias
para ﬁns informativos, promocionais ou publicitários pertinentes a Copa São Borja de
Ciclismo - MTB, sem acarretar ônus à Organização, patrocinadores ou, aos próprios meios de
veiculação. Após ter lido este Termo, e tendo compreendido suas cláusulas, entendo que estou
desistindo de direitos substanciais, através da assinatura a qual faço livre e voluntariamente,
sem qualquer coerção; Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras e estou
participando do evento como um ciclista individual.

SÃO BORJA, 16 de JANEIRO DE 2022

PRIMEIRA ETAPA DA COPA SÃO BORJA DE CICLISMO - MTB

ASSINATURA:________________________________________________________
CPF DO PARTICIPANTE:__________________________________________________

