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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

   

Eu, ___________________________________________________________, portador do documento de identificação de número: 

_____________________ e do CPF de número: ___________________________, inscrito e tendo efetuado pagamento para 

participação no evento denominado “GUARÁ TRAIL RUN – 1ª ETAPA 2020” - sob organização da empresa PRATA 

EXPEDIÇÕES ECOAVENTURA, portadora do CNPJ de número 11.713.254/0001-73, localizada na Avenida Armando Salles 

de Oliveira, 93, Centro, em Águas da Prata/SP - declaro: 

 Estar de acordo com o regulamento da prova; 

 Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente termo; 

 Dispor de capacidade física e psicológica para prática desta atividade, bem como, desta prova; 

 Não haver nenhuma recomendação médica que o impeça de participar; 

 Estar ciente que intempéries podem ocorrer e que o mesmo deverá atuar de forma autônoma visando sua 

própria segurança, até que a organização ou órgão competente proceda quanto ao seu resgate; 

 Não responsabilizar nenhum tipo de organizador, apoiador ou ente público quanto a responsabilidade por 

custos gerados, relacionadas ou não com sua participação na prova; 

 Ciência quanto a dificuldade de acesso, bem como, de remoção, em muitos trechos da prova, nos quais o acesso 

por veículos é precário ou impossível; 

 Reconhecer que todo e qualquer material ou equipamento, bem como, lixo produzido, durante a prova, são de 

sua inteira responsabilidade; 

 Estar ciente que o cancelamento ou a suspensão da prova poderá ocorrer de acordo com necessidades que 

possam vir a surgir, sempre privilegiando a segurança dos atletas; 

 Autoriza a exposição de imagens, fotografias e vídeos, captados durante a prova, por parte de organizadores e 

patrocinadores, visando publicidade do evento ou produtos relacionados ao evento; 

 

Estando ciente e de acordo com exposto acima, firmo o presente: 

 

 

 

 

  

                   ____________________________________________________________________              _________/__________/__________ 

                             Assinatura                                                          Data 


