TERMO DE RESPONSABILIDADE
Nome do Atleta: ________________________________________________________________
RG: __________________________________________
O atleta acima qualificado, solicita sua participação no evento DESAFIO SERRAS VERDES
TRAIL RUN, a ser realizado no dia 09/09/2018 em Sapucaí-Mirim/MG, sob as seguintes
condições:
O Participante declara e garante:
a) Aceitar totalmente o REGULAMENTO da prova publicado no site www.acosm.com.br/desafio.
b) Ter plena capacidade física e psíquica para aceitar e compreender o disposto no presente
termo.
c) Estar fisicamente apto para a prova.
d) Estar ciente da importância em realizar um controle médico prévio à corrida.
e) Ter pleno conhecimento do percurso, consciência das especificidades da prova estilo Trail Run
em trilhas e montanhas, e de que para uma atividade desta natureza a segurança depende da
capacidade do atleta em estar preparado para resolver problemas previsíveis que poderá
encontrar. A inscrição na prova não assegura nem cobre esta responsabilidade.
f) Ter capacidade de semi-autosuficiência, ou seja: conhecimento básico de como enfrentar
condições climáticas e capacidade de gerenciar, mesmo quando isolado, os problemas
decorrentes da fadiga física ou mental, problemas digestivos, dores musculares ou articulares,
pequenos ferimentos, etc.
g) Ter ciência das dificuldades para realizar operações de resgate em algumas zonas do percurso.
Saber, inclusive, que haverá zonas que não é possível chegar com veículos, onde a atenção
imediata é limitada.
h) Entender que por razões de segurança, a organização priorizará a atenção e evacuação das
emergências e urgências médicas, considerando como tais os casos que possam evoluir em risco
de morte, podendo então demandar mais tempo à atenção de lesões como as antes descritas.
i) Não deixar nenhum material nos setores de reabastecimento ou com os staffs do percurso. A
organização não se responsabiliza por objetos deixados fora do guarda-volumes.
j) Eximir aos Organizadores, a Prefeitura Municipal, aos proprietários das terras que passará a
corrida e aos patrocinadores, de responsabilidade por extravios no percurso, acidentes pessoais,
danos e/ou perdas de objetos que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova.
k) Autorizar que suas imagens na competição possam ser utilizadas pela Organização e pelas
Empresas Patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos
associados ao mesmo.
l) Ter ciência que a Organização poderá determinar a suspensão, adiamento ou cancelamento
da corrida sem aviso prévio por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força
maior.
Estando compreendidas e analisadas as condições para participação, assino o presente
instrumento.
LOCAL E DATA : __________________________________________________________
ASSINATURA: ____________________________________________________________

