Eu, ________________________________________________________________________
RG______________________CPF____________________, no perfeito uso de minhas
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Participarei do Desafio Vitória Anchieta 2018, que será realizado no dia 21 de Abril de 2018, da
cidade de Vitória até a cidade de Anchieta, Espirito Santo, Brasil.Estou ciente de que se trata de
uma prova de corrida pedestre, com 55 km, 70km e 110 km extensao.
2. Estou em pleno gozo de saude e em condiçoes de participar do evento, nao apresentando
qualquer tipo de impedimento ou restriçao à prática de exercicios fisicos e atividades esportivas.
3. ASSUMO, por minha livre e espontanea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
conseqüencias pela participaçao nesta PROVA, isentando a Treine Certo Assessoria Esportiva e
Eventos Ltda ME, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou fisicos, que porventura venha a
sofrer, advindos da participaçao na PROVA. Da mesma forma isento os organizadores do evento
de qualquer responsabilidade moral e/ou financeira se a prova for cancelada por razoes adversas
à realizaçao da competiçao.
4. ENTENDO que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu desenvolvimento
nesta PROVA sao de minha exclusiva responsabilidade.
5. ESTOU CIENTE das penalidades e possivel desqualificaçao ou desclassificaçao que posso
sofrer, caso descumpra ou cometa alguma falta considerada grave dentro do regulamento do
evento.
6. ENTENDO que esses items são somente relativos a prova do dia 21/04/18 e NÃO POSSUEM
qualquer relação de avaliação pessoal ou de caráter, ético ou moral, em ambiente externo ao
evento, sendo relativos apenas ao cumprimento das normas regentes do regulamento para 2018
de maneira IGUALITÁRIA para todos os atletas e equipes participantes.
ASS___________________________________
7. COMPROMETO-ME a abandonar a prova, se for solicitado pela organizaçao, por nao ter
condiçoes de completar a prova no tempo determinado, ou se estiver PONDO EM RISCO a minha
saude ou se ultrapassar o tempo total de 17:00.
8. ENTENDO que a aferição por GPS tem um tempo de 7 dias para o resultado FINAL e que
pode ser questionado de maneira formal com um prazo de + 7 dias para resposta da organização
ao atleta/equipe requerente.
9. Caso eu não possua carro de apoio assumo diretamente o risco de ficar sem estrutura e sem
apoio durante a prova colocando o meu desempenho e saúde em risco, isento assim os
organizadores por essa decisão unilateral, contratriando o recomendado.
10. CONCEDO, a titulo universal e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil e no exterior o
direito de usar minha imagem, voz, sons durante o treinamento, a competiçao e após a chegada,
em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, a serem captados por todas as formas
de sinal existentes, assim como familiares e amigos, para fins de divulgaçao do evento, sem onus
para a Treine Certo Assessoria Esportiva e Eventos Ltda ME, organizadores, midia e
patrocinadores.
11. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, serviço de ambulancia UTI para remoçao.
O atendimento medico propriamente dito, tanto de emergencia, quanto de continuidade, será
efetuado na REDE PUBLICA sob responsabilidade desta; O ATLETA ou seu (sua) acompanhante
responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇAO de
qualquer responsabilidade, desde a remoçao/transferencia ate seu atendimento medico.
12. ESTOU CIENTE e de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE,
isentando assim, a Treine Certo Assessoria Esportiva e Eventos Ltda ME, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vir a ocorrer por conseqüencia da minha participaçao nesta
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PROVA.
13. LI, CONHEÇO, ACEITO e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da
PROVA.
14. Fica eleito o foro da cidade de Vitória, Espírito Santo, preterido qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas deste Termo de Responsabilidade.

________________________________________________________
(nome legivel por extenso e CPF – Coordenador da equipe)

________________________________________________________
( Assinatura / Rubrica – Coordenador da equipe)

________________________________________________________
(Assinatura / Rubrica - Atleta da equipe)
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