
Termo de responsabilidade 
• O responsável declara que esta de acordo com o termo de responsabilidade abaixo:

• O responsável pelo atleta deverá obrigatoriamente concordar com o termo de responsabilidade. No ato da retirada do número de peito e 
pulseira de identificação, o responsável deverá assinar o termo de responsabilidade e conferir os dados do atleta.

• No ato da inscrição leu o regulamento e concorda com suas normas, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.

• Ao inscrever o atleta, o responsável pelo ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, 
assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação antes, durante e depois do evento.

• Ao inscrever o atleta, o responsável disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, para 
que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer 
outro tipo de correspondência.

• Esta ciente de que a inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição. O participante que ceder seu número de peito para 
outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer.

• O ATLETA participa da Corrida Gonzaguinha Kids por livre e espontânea vontade.

• Esta ciente de que o cede todos os direitos de utilização de sua imagem e do atleta, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento 
de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet 
e qualquer mídia em qualquer tempo.

• Esta ciente de que o responsável assume que é conhecedor do perfeito estado de saúde e capacidade atlética do atleta, e que este treinou 
adequadamente para o evento. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os 
participantes.

• Esta ciente de que o responsável pela inscrição do atleta é também responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição 
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o diretor de prova, segundo 
recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento.

• Esta ciente de que a organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para atendimento emergencial 
aos atletas, serviço de ambulância para remoção. O atendimento médico, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE 
PÚBLICA sob responsabilidade desta.

• Esta ciente de que o atleta ou seu acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção, 
transferência, hospital, serviço de emergência e médico, entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta 
sobre as consequências desta decisão.

• Esta ciente de que não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum 
valor correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer durante a sua participação.

• Esta ciente de que a organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos pessoais ou morais 
causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos, de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.

• Esta ciente de que a organização pode alterar os itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento, desde que 
informe estas alterações aos atletas no momento da retirada do Kit.

• Que conhece os riscos, grau de dificuldade, opção e formato da competição, local, e período em que será realizado, isentando de qualquer 
responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e REALIZADORES, em seu nome e de seus sucessores.

• Esta ciente de que os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo, casos 
fortuitos ou de força maior.

• Está ciente e de acordo com as informações técnicas do EVENTO disponível no site da prova, incluindo os serviços de apoio. 

• Esta ciente de que independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada do kit de participação, que fora 
devidamente celebrada por seu responsável ou por terceiro autorizado, o responsável pelo ATLETA declara estar ciente do regulamento da 
prova, bem como dos direitos e deveres do ATLETA.

• Esta ciente que a prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser cancelada caso as condições ponham em risco 
a integridade dos participantes.

• Esta ciente de que toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.

• Esta ciente de que todos os serviços estarão disponíveis somente após o pagamento do boleto e que é de sua responsabilidade acompanhar 
as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do EVENTO para verificar possíveis 
modificações deste regulamento, notícias e informações.

• Esta ciente de que a organização poderá receber ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção de problemas no 
cadastro do atleta.

• Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final.
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