TERMO DE RESPONSABILIDADE ECORUN ARENA DE PERNAMBUCO
16 DE JULHO DE 2017
NOME: ________________________________________________________________________________
CPF: _____________________ IDENTIDADE: _______________________ IDADE: _____ (em dez/2017)
E-MAIL: _____________________________________________________ FONE: ___________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________
RESPONSÁVEL: ________________________________ CPF: ______________ FONE: ______________
Ao participar deste EVENTO, por livre e espontânea vontade, assumo total responsabilidade pelas minhas informações fornecidas,
pela minha condição física e de saúde, aceito e concordo totalmente com o REGULAMENTO, e sou responsável por obter todas as
informações sobre o evento, tais como: data, local, horário, alterações e demais informações.
Cedo todos os direitos de arena e utilização de minha imagem e som, inclusive direito de publicidade, renunciando ao recebimento de
qualquer remuneração ou renda que vier a ser auferido, relativos aos direitos de divulgação, marketing ou qualquer outro tipo de
transmissão realizada pelos veículos de comunicação, mídias e redes sociais para esta e próximas Etapas;
Estou ciente que a idade mínima para participação é de 14 anos para o percurso de 5km e de 16 anos para o percursos de 10 km e que
neste caso, para os menores de 18 anos, será obrigatória a autorização por escrito e assinada pelos pais ou responsável, a ser entregue
na organização, no dia e antes da largada do evento. A omissão ou informação errada da idade do participante isenta a organização de
quaisquer acontecimentos envolvendo o mesmo e acarretará as penalidades previstas na legislação.
Estou ciente que haverá atendimento emergencial aos participantes e caso precise de remoção, na continuidade do atendimento, esta
será efetuada para a REDE PÚBLICA DE SAÚDE mais próxima, sob plena responsabilidade da organização. O participante ou
acompanhante responsável poderá 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.
Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES,
de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no EVENTO, independente de qual
for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer durante o EVENTO.
Estou ciente da não devolução do valor da inscrição em caso de desistência, não comparecimento por qualquer motivo ou desobediência
do regulamento, independente da retirada do kit da prova. Não será devolvido o valor da inscrição em caso de cancelamento ou não
participação no evento e que não são aceitas substituições/troca de participantes de uma inscrição sem comunicação e autorização
específica da organização. Responsabilizo-me em comunicar a organização do evento com o prazo de no mínimo 07 (sete) dias úteis
antes do evento, sobre a minha desistência ou de outro participante da equipe/grupo.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado nas dependências do evento ou no percurso da Etapa. A
ORGANIZAÇÃO recomenda rigorosa e prévia avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
participantes (corredores e caminhantes).
A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se
responsabilizará por prejuízos ou danos causados ao e/ou pelo participante inscrito na Etapa, a terceiros e/ou outros participantes,
sendo estes de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
Estou ciente que a ORGANIZAÇÃO poderá suspender, adiar, alterar, modificar, reduzir, ampliar a Etapa por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
O Participante que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas no REGULAMENTO, ou por omissão deixar de
comunicar, com registro por escrito e devidamente recebido pela ORGANIZAÇÃO, poderá a qualquer tempo ser
desclassificado/retirado da Etapa.
O NÚMERO DE PEITO deverá ser afixado na parte frontal de sua camiseta. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que
qualquer avaria ou má visualização de tal número implicará na desclassificação do participante ou poderá ser retirado antes da chegada
pelos fiscais da Etapa. Só terá acesso a área de largada e as áreas afins o participante que portar o NÚMERO DE PEITO.
A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades
do EVENTO informando estas alterações na retirada do Kit ou outro momento oportuno.
Li e concordo plenamente com o termo de responsabilidade.
Recife/PE, ___ de ______________ de 2017.

____________________________________________
ASSINATURA PARTICIPANTE

____________________________________________
ASSINATURA RESPONSÁVEL

