TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE

Reconheço e concordo que:
1) Estou me inscrevendo como participante do evento realizado por “SOU + CARIOCA”, por livre e espontânea vontade
e assumo livremente todos os riscos, conhecidos ou não, bem como total responsabilidade pela minha participação;
2) Declaro para os devidos fins, que estou participando desta caminhada por minha livre e espontânea vontade e estou
ciente de que a prática de trilhar é uma atividade esportiva que possui riscos, inerentes a sua atividade, para minha
segurança e saúde;
3) Atesto que estou apto a participar do evento e declaro possuir conhecimentos sobre as habilidades exigidas nesta
trilha;
4) Comprometo-me a respeitar todos os participantes, organizadores, moradores e visitantes, e também com a
legislação municipal, estadual e federal, assim como, zelar pela infraestrutura, cedida ou não pela organização, e
preservar o meio ambiente local;
5) Autorizo incondicionalmente a serem divulgadas a minha imagem, para fins de divulgação do evento, em qualquer
meio de comunicação, sem geração de nenhum tipo de ônus para a organização, patrocinadores ou imprensa;
6) Declaro também que me encontro fisicamente e clinicamente apto a participar de tal evento. Concordo em observar
e acatar qualquer decisão oficial dos organizadores do evento relativa à possibilidade de não terminá-lo, por
prevenção a minha segurança e meu bem estar;
7) Assumo ainda todos os riscos da caminhada na trilha, isentando seus organizadores de quaisquer acidentes a que
venha sofrer que possa ocasionar-me alguma lesão física, tais como: quedas, contatos com outros objetos,
mordida/picada de animais, efeito do clima, incluindo aqui calor ou frio e suas consequências, condições da trilha e
do circuito, além de outras consequências que possam ter origem devido meu condicionamento físico e minha falta
de atenção na participação do evento;
8) Isento, assim, a organização e os patrocinadores, de quaisquer riscos que eu tenha sido exposto enquanto
participante do evento.
9) Reconheço que li o termo de compromisso e considerarei de acordo a partir do momento que eu participar do
evento.
Atenciosamente,
Equipe Sou + Carioca

Sites oficiais:
www.soumaiscarioca.com.br
Facebook: www.facebook.com/soumaiscarioca
Instagram: @soumaiscarioca

