TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,__________________________________________,
nacionalidade_____________________, estado civil ____________________, portador da
Cédula de Identidade RG n° ______________, inscrito no CPF/MF sob o n°
_____________________,
residente
e
domiciliado
a
___________________________________________________,
doravante
denominado
simplesmente OPERATIVO, por meio do presente TERMO DE RESPONSABILIDADE, declaro
conhecer e concordar com as cláusulas e condições abaixo estipuladas:
Cláusula Primeira - Participarei de livre e espontânea vontade do evento a ser realizado em
03/12/2016 a 04/12/2016 no qual serei o OPERATIVO, tendo total ciência de que referida
participação poderá acarretar-me riscos de acidente e perigos que ameacem minha integridade
física e patrimonial.
Cláusula Segunda - Declaro ter tomado ciência prévia dos riscos existentes e assumo desde
já o risco pela demora de eventual serviço médico ou de emergência que eventualmente se
fizer necessário, responsabilizando-me pela integralidade de meus custos e redimindo, desde
já , a organização do evento de qualquer responsabilidade pelos danos físicos eventualmente
causados, de seus efeitos e dos custos do socorro.
Cláusula Terceira - Em caso de danos físicos, doenças, acidentes, ou ameaça de qualquer
natureza à saúde, autorizo que a Organização do Evento providencie, em seu nome, suporte
médico e serviço de emergência, cujos eventuais custos serão por mim suportados. Autorizo
ainda
a
informar
o
ocorrido
a
pessoa
indicada
a
seguir:
__________________________________________________________________
nos telefones:______________________________________________, para eventuais
providências adicionais.
Cláusula Quarta - Declaro expressamente não carregar em minha bagagem tipo algum de
substância ilícita, entorpecentes, ou armas de uso não permitido, inclusive armas de fogo.
Cláusula Quinta - Eximo desde já a Organização do Evento de qualquer acidente que a
administração de fármacos, legais ou não, ou substâncias entorpecentes, ou a manipulação de
armas possa causar a minha saúde. Redimo a Organização do Evento ainda de qualquer
responsabilidade civil ou penal, pelo conteúdo de minha bagagem pessoal, bem como pelos
acidentes ou incidentes jurídico-criminais que tal conteúdo possa possivelmente acarretar.
Cláusula Sexta - Declaro ainda saber que as atividades a serem desenvolvidas no evento em
questão envolvem esforço físico, inclusive cardiovascular, e riscos de acidente. Declaro assim
que estou em perfeitas condições de saúde, tendo realizado avaliações físicas recentemente,
de forma a me encontrar totalmente apto para situações de intenso esforço físico e pressão
psicológica acima do comum, em local remoto ou de difícil acesso, redimindo a Organização do
Evento de qualquer responsabilidade sobre possíveis acidentes, doenças, problemas de
saúde, inclusive cardiovasculares, traumas psicológicos, e as seqüelas que eventualmente
deles resultem.
Cláusula Sétima - Declaro também ter prévio conhecimento de que as atividades se dará em
local de fauna e flora diversificada e com isso da possível existência de animais peçonhentos,
como aranhas, cobras, marimbondos, abelhas, etc, dos quais podem causar-me algum tipo de
acidente. Portanto, assumo pessoalmente todos os riscos pessoais, inclusive sobre possível
demora de atendimento médico no caso de acidentes, redimindo totalmente a Organização do
Evento de responsabilização por tais acontecimentos.
Cláusula Oitava - Assumo ainda o risco pela sua decisão de não usar os equipamentos de
segurança necessários durante todo o evento, respondendo integralmente por qualquer
acidente ou dano que tal decisão possa causar.
Cláusula Nona - Me responsabilizo em obedecer as regras internas de conduta durante todo o
evento, estando ciente de que em caso de desobediência das mesmas poderei ser retirado do
evento, sem direito a qualquer tipo de restituição e indenização referente ao valor da inscrição.
Cláusula Dez - Em reforço aos termos da cláusula oitava, tenho plena ciência de que é
EXPRESSAMENTE PROIBIDA a permanência no campo de jogo sem a utilização de óculos de
proteção. Estou a par dos riscos inerentes a tal prática , sabendo também que a não utilização

dos óculos de proteção ensejará em minha RETIRADA IMEDIATA do local de jogo, podendo
acarretar também a expulsão do evento, nos termos da cláusula 9.
Cláusula Onze - Concordo que a decisão dos Organizadores e fiscais é soberana e que devo
obedecer todas as disposições elencadas neste termo, dos informativos das redes sociais
referente ao evento, bem como os dispositivos de conduta relacionados no site do evento, sob
pena de sofre os termos da cláusula 9 deste termo.
Cláusula Doze - Estou ciente do horário estipulado para começo das atividades e que caso
não me apresente na hora determinada, perderei o valor da inscrição e não terei direito a
participar do mesmo.
Cláusula Treze - Declaro que li e que concordo com as disposições do presente TERMO DE
RESPONSABILIDADE, e assim o assino.
Local e Data:

_________________________________
(Assinatura)

