TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, abaixo identificado, declaro para todos os fins de direito que:
1) Participo da ETAPA SERRA DAS HORTÊNSIAS DO CIRCUITO IL GRANGIRO
2021 (“evento”) por livre e espontânea vontade;
2) Estou em plenas condições de saúde para participar do evento, tendo me submetido a
avaliação clínica recente, não apresentando qualquer tipo de impedimento ou restrição à
prática do esporte;
3) Tenho plenas condições técnicas para participar do evento, tendo treinado adequadamente,
considerando, inclusive, o circuito e a quantidade de participantes;
4) Estou ciente dos riscos naturais e humanos inerentes à prática desportiva em locais abertos
e públicos assumindo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas consequências pela minha participação neste evento;
5) Atuarei com diligência e cuidado necessários para evitar quaisquer acidentes ou eventos
que possam causar danos (físico e/ou materiais) a mim e/ou a terceiros;
6) Estou ciente de que a organização do evento não se responsabiliza pelas despesas médicas
e hospitalares relacionadas aos incidentes que venham a ocorrer antes, durante e após a
sua realização, sendo essas despesas de minha única e exclusiva responsabilidade;
7) Em meu nome e de meus herdeiros, sucessores e familiares, isento os organizadores,
colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos
materiais, morais ou físicos que porventura venha a sofrer, advindos da minha participação
nesse evento, incluindo a isenção aos organizadores do evento de qualquer
responsabilidade moral ou financeira, comprometendo-me a mantê-los livres e a salvo de
qualquer dano decorrentes de atos de minha responsabilidade;
8) Concordo em não portar, nem utilizar dentro da área do evento qualquer material de
conteúdo publicitário, preconceituoso e/ou político, bem como qualquer objeto que ponha
em risco a segurança dos participantes, dos organizadores e/ou do público;
9) Concordo que não haverá reembolso, por qualquer motivo, no caso da desistência de
participar do evento;
10) Concordo com os termos do regulamento disponibilizados no site do evento
(www.ilgrangiro.com).

Nome: _________________________________________________________________________
Nascimento: _______/_______/________
Identidade:____________________________CPF:______________________________________

Ass:

