COMO PARTICIPANTE DESTE EVENTO DECLARO QUE:

















Os dados pessoais fornecidos para efetivar minha inscrição no evento são de minha total responsabilidade
e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe.
Participo deste evento – Circuito das Indústrias - por livre e espontânea vontade, isentando os
organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores, de qualquer
responsabilidade.
Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado(a) para participação, gozando de saúde perfeita
e de haver treinado adequadamente para este evento.
Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante
a minha participação neste evento.
Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, assistência médica e quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação neste evento, antes, durante ou depois
do mesmo.
Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da inscrição
e que é de MINHA responsabilidade acompanhar as comunicações e alterações, bem como acessar o site
do evento. Concordo com todas as modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a
disponibilização dos serviços e/ou cortesias para a minha participação no evento.
Aceito não portar nem utilizar dentro das áreas do evento, nenhum material político, promocional ou
publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização por escrito da organização
e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes
e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas delimitadas.
Sendo participante de equipes ou prestador de serviços, declaro ter pleno conhecimento do regulamento
e também que devo respeitar as áreas da organização destinadas às equipes.
Declaro estar ciente que, caso ocorra perda ou danificação do chip (que irá colado na parte traseira do
número de peito), estarei automaticamente excluído do resultado sem direito a reclamações.
Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito normal de
veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes
de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento;
Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (tênis, relógio, acessórios,
celulares...) durante toda a prova;
Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um
atleta; que AS INSCRIÇÕES SÃO INDIVIDUAIS, INTRANSFERÍVEIS (titularidade e ano) e só serão
efetivadas após o pagamento.
Está ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo na arena ou ao longo do percurso, fora das
latas de lixo;
Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário,
médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos;
Sendo assim, declaro estar apto à prática esportiva na corrida Circuito das Indústrias.
Li e estou de acordo com todo o regulamento do evento.

