
 
 
 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu estou de acordo com este termo de responsabilidade e declaro que os dados pessoais que foram ou serão fornecidos 

para efetivar a minha inscrição no evento são de minha total responsabilidade e/ou de meu representante técnico, 

dirigente ou coordenador de equipe. 

Eu declaro que li e que estou de acordo com o Regulamento do Desafio Extremo Estrada Real – ETAPA PIEDADE & 

GANDARELA 2019. 

Participo do evento Desafio Extremo Estrada Real - ETAPA PIEDADE & GANDARELA 2019 por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores em meu nome e de meus 

sucessores. 

Eu estou ciente do meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, gozando de saúde perfeita e 

também estar devidamente treinado para este evento. 

Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha 

participação no Desafio Extremo Estrada Real - ETAPA PIEDADE & GANDARELA 2019, incluindo as eventuais despesas 

médicas e hospitalares decorrentes do desgaste físico e/ou acidente ocorrido durante a prova. 

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 serem auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, 

transmissão de TV, clipes, reapresentações (vt’s), materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, 

a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponível ou que venha a ser incorporada no mercado para este e 

outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pela Organização do evento e/ou os seus parceiros comerciais. 

Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, seguro, assistência médica e quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da minha participação no Desafio Extremo Estrada Real - ETAPA PIEDADE & GANDARELA 

2019 antes, durante ou depois do mesmo. 

Em caso de participação no Desafio Extremo Estrada Real - ETAPA PIEDADE & GANDARELA 2019 representando equipes 

inscritas, prestadores de serviços e/ou qualquer veículo de comunicação/mídia declaro ter pleno conhecimento e aceitar 

o respectivo Regulamento, bem como respeitar as condições previstas pela Organização do evento. 

Estou ciente que está vetada a presença da minha equipe de apoio (se for o caso) em locais inadequados ou que interfiram 

no bom andamento do evento, inclusive tendo a Organização do Desafio Extremo Estrada Real - ETAPA PIEDADE & 

GANDARELA 2019 a prerrogativa de retirá-la, a qualquer tempo, do local em que estivar montada. 

 

Local e data: ____________________________________________________________ 

Nome do Atleta: _________________________________________________________ 

Documento de Identidade: _________________________________________________ 

 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

 


