
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

                       Ao efetivar minha inscrição eu declaro que, li e estou de acordo como regulamento e o termo de 

responsabilidade abaixo descrito. 

1- Os dados pessoais fornecidos para efetivar a inscrição no evento Desafio das Serras – Luminárias MG 

são verdadeiros de minha total responsabilidade.  

2- Li e estou de acordo com o Regulamento disponível na página deste evento. 

3-  E de livre e espontânea vontade que participo do Desafio das Serras – Luminárias MG , isentando de 

qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus 

sucessores. 

4-  Declaro que estou em perfeitas condições de saúde física e psicológica e capacitado para a participação 

na referida competição, gozando de perfeita saúde e treinado especificamente para este evento. 

5-  Assumo a responsabilidade de quaisquer natureza e valores decorrentes de danos pessoais ou materiais 

causados por mim ou por minha equipe durante a minha participação neste evento, incluindo eventuais 

despesas médicas e hospitalares decorrentes de desgaste  físico, ataque de animais e acidentes de 

qualquer natureza no decorrer da prova. 

6-  Cedo todos os direitos de utilização de minha imagem neste evento e renunciando ao recebimento de 

quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação: fotos na internet , Cartaz de 

informações, TV, clipes, materiais jornalísticos, promoções comerciais, a qualquer tempo, local ou meio 

e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado. 

7-  É de minha responsabilidade as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, seguros, assistência 

médica e quaisquer outras despesas necessária ou proveniente da minha participação neste evento, antes, 

durante ou depois do mesmo. 

8-   Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de 

kit, ou qualquer área de visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, 

nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais 

sem autorização por escrito da organização; e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em 

risco a segurança do evento, participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 

organização ou autoridades das áreas acima descritas.  

9-  Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de 

serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do 

evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha 

participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados ou que interfiram no 

andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado 

em qualquer tempo. 

10-  E para tanto, estou 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, inclusive que posso ser desclassificado (a) caso não esteja portando equipamentos obrigatórios e 

/ou  não percorra o trajeto corretamente marcado pela organização. 

 Nome: ______________________________________________________________________ 

RG ou CPF ________________________________  

Data _____/_____/_____ 


