
 

 

 

Termo de Responsabilidade 

 

Eu, __________________________________________________, portador do CPF__________________ 

Declaro que: 

 

A) Estou em plenas condições técnicas, físicas e psicológicas para participar desta prova, estando ciente 

de que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de participar da Ultramaratona do ES 

de 2023. 

B) Não possuo nenhuma doença pré-existente que possa me trazer algum risco durante a participação do 

evento, inclusive limitações e/ou doenças cardiovasculares. 

C) Estou suficientemente treinado e preparado tecnicamente para participar deste evento. Pois 

reconheço que este evento é um teste extremo dos meus limites físicos e mentais e que os riscos são da 

natureza do próprio evento e não podem ser eliminados sem descaracterizá-lo, independentemente dos 

cuidados e precauções a serem adotadas pelos organizadores e empresas envolvidas no evento. 

D) Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez ou morte), 

isentando a organização do evento, seus organizadores, colaboradores e 

patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que 

porventura venha a sofrer advindos de minha participação nessa prova. 

E) Sou o total responsável por todos e quaisquer danos e/ou lesões, permanentes ou temporárias, que 

possam incorrer como resultado de minha participação no evento. 

F) Estou ciente de que sou o total responsável pela minha hidratação e alimentação 

durante toda a prova, ao longo de todo o percurso. 

G) Estou ciente de que é extremamente recomendável que eu tenha um “apoio” para dar suporte ao 

longo da prova, inclusive transportando meus itens de hidratação e 

alimentação. E que também eu leve a minha própria mochila de hidratação, com todos 

os itens importantes para meu suporte ao longo do percurso. 

H) Estou ciente de que a organização do evento não fornece transporte para os atletas em nenhum 

momento antes, durante ou após a prova. 

I) Estou ciente de que a comissão organizadora poderá determinar o cancelamento da 

prova por motivos de força maior, segurança pública ou condições climáticas, sem o 

posterior ressarcimento de valores aos inscritos. 

J) Cedo aos organizadores do evento e a seus parceiros comerciais, conjunta ou 

separadamente, a título universal e irrevogável, todos os direitos de utilização da minha imagem, material 

biográfico e sons captados ou fornecidos antes de iniciar a corrida, durante ou após a chegada. 

K) Li e concordo a me submeter a todos os termos do Regulamento do evento 

Ultramaratona do ES, que será realizado em 03 de junho de 2023. 

 

Local: ________________________________           Data: ____/_____/______ 

 

_________________________________________  

Assinatura do Atleta 

*A não apresentação deste Termo de Responsabilidade preenchido e assinado pelo atleta 
responsável impossibilitará a participação do mesmo no evento. Obrigatório a apresentação de 

documento com foto para comparação dos dados aqui informado. 


