TERMO DE RESPONSABILIDADE - BIKECEF

Eu, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que o evento se trata de um desafio de Mountain Bike de longo percurso, esporte de risco e
de grande esforço físico;
2. Sou responsável pelo meu estado físico, mental e equipamento pessoal utilizado durante a prova,
declarando, ainda, que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades
físicas, especialmente de participar do evento;
3. Estou ciente das penalidades que posso sofrer caso descumpra o Regulamento do evento ou cometa falta
grave.
4. Compreendi e estou 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 consequência
da minha participação no evento.
5. Estou ciente de que é terminantemente vedada a transferência da inscrição (kit) a qualquer outra pessoa, e
que, em caso de transferência irregular, fica estabelecida a responsabilização civil de forma solidária e objetiva
do inscrito com relação aos atos praticados pelo participante irregular. Ademais, exime os organizadores,
patrocinadores, equipe de apoio, staff ou voluntários do evento, por acidentes ou danos, não cabendo
qualquer tipo de indenização, inclusive com relação a cobertura securitária.
6. Declaro ter ciência que menores entre 16 anos e 18 anos incompletos só participarão do evento com a
autorização expressa de seu responsável legal, o qual responderá pelos atos, sejam eles intencionais ou por
desconhecimento geral, assumindo total responsabilidade em caso de infração à legislação municipal, estadual
ou federal, devendo, inclusive, acatar as decisões tomadas em regime de maioria pela equipe organizadora do
evento.
7. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação no evento (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os organizadores,
colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação no evento BikeCEF.
8. Estou ciente que o atendimento médico e/ou de primeiros socorros depende das condições do local onde eu
me encontrar, não podendo, assim, responsabilizar os organizadores da prova por qualquer imprevisto.
9. Independentemente das regras estabelecidas e divulgadas pelos organizadores do evento, todo participante
se compromete a respeitar os dirigentes de prova, os demais participantes, bem como todos os espectadores,
devendo agir com boa conduta e urbanidade.
10. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em
qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Federação de Ciclismo, organizadores do evento,
mídia, patrocinadores e apoiadores.
11. 12. Declaro a veracidade de todas as informações abaixo informadas
Nome:
RG
Data Nasc.

CPF
Idade

Sexo

Doença Preexistente ( ) não ( ) sim, qual?
Algum medicamento atualmente?
Alergia a medicamentos/outros?
Se você for do sexo feminino, existe alguma possibilidade de estar grávida?

Existe alguma outra informação pertinente à sua saúde que nós deveríamos saber?
_______________________________________________________________________________________________
Em caso de emergência, contatar:
Nome Completo: ______________________________________________________________________
Tel.: ( ) ________________________Parentesco:_________________________________
Assinatura do Participante __________________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL _______________________________________________________
(em caso de menor de 18 anos)
Assinatura do Responsável ____________________________________
(em caso de menor de 18 anos)
Doc. de Identidade do Responsável ______________________________
(em caso de menor de 18 anos)
____________________________________________________, _______de______________________de 2022.
*Este TERMO DE RESPONSABILIDADE deve ser Preenchido, Assinado e Entregue aos organizadores do
EVENTO BIKECEF no dia 29/01/2022, antes da largada, em Foz do Iguaçu".

