
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Como participante do evento, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO, para os 

devidos fins que:  

1. Estou ciente de que se trata de um Evento cujo percurso é de meu conhecimento.  

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e estou ciente 

que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.  

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação no evento Corrida “Running Music” (que incluem 

possibilidade de invalidez e morte), isentando a organização, colaboradores e patrocinadores 

de TODA e QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, 

que por ventura venha sofrer, inclusive de meus sucessores e de atletas sob minha 

responsabilidade, advindos da participação neste evento.  

4. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do Regulamento do 

Evento  

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, no percurso e no entorno, bem como no local de 

entrega de kits, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida 

autorização por escrito da Organizadora; e, também, de qualquer material ou objeto que 

ponha em risco a segurança dos participantes.  

6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

Regulamento ou cometa atitude antiesportiva. Excluo meu direito de reclamação sobre tais 

aspectos do Evento.  

7. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos, vídeos e 

entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a Organizadora e 

patrocinadores.  

8. Estou ciente que na hipótese de alteração na data, horário e local do Evento, bem como 

interrupção e cancelamento do Evento, as eventuais despesas referentes à locomoção, 

preparação, estadia, viagem, entre outras serão suportados única e exclusivamente por mim, 

isentando a Organizadora e patrocinadores pelo ressarcimento de quaisquer destas despesas.  

9. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste Evento; 

antes, durante ou depois da mesma.  

10. Estou ciente de 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.  



 

 

 

11. Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificado a administrar o tratamento 

médico e/ou cirúrgico necessário.  

12. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim 

causados durante a minha participação neste evento.  

13. Que não posso em hipótese nenhuma, sair do percurso demarcado pela organização, por 

se tratar de uma área de segurança federal, podendo responder criminalmente pelos órgãos 

Federais que administram a segurança do aeroporto, caso aconteça.  

14. Que não posso jogar nenhum tipo de lixo fora dos locais demarcados ou latas de lixo, 

podendo ser retirado da prova com punição de desclassificação.  

15. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

Sendo assim, declaro estar apto à prática esportiva na Corrida “Running Music” Li e estou de 

acordo com todo o regulamento do evento. 

 

 


