TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE.
Estou de acordo com o termo de responsabilidade.

Importante:

Declaro que:

• 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 de Equipe.
• Li e estou plenamente de acordo com o REGULAMENTO do EVENTO, disponível na página de internet no
domínio www.meiamaratonadascataratas.com.br, declinando, expressamente, que todas as normas e regras
constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar futuramente não concordar
com as mesmas.
• Participo deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os
ORGANIZADORES, PATROCINADORES e REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, gozando de saúde perfeita
e de haver treinado adequadamente para este EVENTO, em virtude de qualquer espécie de dano praticado
contra quem quer que seja.
• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a
minha participação neste EVENTO.
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena),
renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação,
campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções
comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que
venham a ser implementadas no mercado para este e outros EVENTOS, ou nas ações acima descritas
realizadas pelos organizadores da prova e seus PARCEIROS comerciais.
• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados da
prova, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de
correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou ação promocional e programas
de incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e/ou por seus PARCEIROS.
• Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e
quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste EVENTO; antes, durante
ou depois do mesmo. .
• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de meu kit de
participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu TREINADOR, CAPITÃO
DE EQUIPE OU ADMINISTRADOR DE EQUIPE; declaro estar ciente de todo o teor do REGULAMENTO
da prova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do EVENTO, tendo tomado pleno conhecimento das
normas e regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente, plena validade, uma vez que pautadas
por bom senso e boa fé.
• Declaro estar de acordo que, poderei receber da ORGANIZAÇÃO por mera liberalidade e/ou cortesia o

direito de escolher o dia e local da entrega de kit e o tamanho de camiseta (quando essas opções estiverem
disponíveis no processo de inscrição obedecendo aos critérios do item 4 deste REGULAMENTO).
• Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento do boleto e que é de
responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço
eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do EVENTO para verificar possíveis modificações deste
REGULAMENTO, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua
participação no EVENTO.
• Caso seja oferecido pela ORGANIZAÇÃO o serviço de empréstimo do CHIP RETORNÁVEL (NÃO
DESCARTÁVEL) ou do “CHIP DESCARTÁVEL”, elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e
publicação dos mesmos, o participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do chip e instalação
em seu corpo / vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de
dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de
interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do
fornecimento dos mesmos.

