TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ___________________________________________________________________________
sob identidade n° ________________, órgão emissor ____________, CPF n° ________________
declaro ser integrante da equipe______________ ______________________________________
inscrita na V CORRIDA DE AVENTURA DO CBMRO e como tal entendo e concordo que:
1. Estou ciente que há riscos de acidentes graves durante esta competição. Declaro assumir por
minha livre e espontânea vontade todos os riscos envolvidos e suas conseqüências, caso venha
ocorrer no decorrer da competição;
2. Em caso de acidente, eu e minha família ISENTAMOS O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE RONDÔNIA, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores, apoios e
proprietários dos locais onde se dará à prova, DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
LEGAL por quaisquer danos materiais ou físicos que decorram dos mesmos;
3. Eu atesto que estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova, tanto que
apresentei atestado médico conforme item 7 do Regulamento da competição;
4. Sou maior de idade e respondo por meus atos;
5. Concordo que a organização pode adiar ou modificar o evento ou parte dele a qualquer tempo e por
motivos relevantes;
6. Conheço e aceito integralmente todos os termos do regulamento da prova;
7. 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;
8. Declaro possuir conhecimentos sobre procedimentos básicos de segurança, além de saber nadar, e
assumo os riscos inerentes a estas atividades;
9. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação de minha equipe caso descumpra o
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova;
10. 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 conseqüência da minha participação
na prova V CORRIDA DE AVENTURA DO CBMRO.

___________/RO _____de_________de 2017

_____________________________________
Assinatura do competidor

EM CASO DE MENOR

Responsável: _________________________________________ RG.: __________________
Nome Completo

_________________________________________
Assinatura do Responsável

