
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA 
  
Eu,__________________________________________________, portador do Doc.de 
identidade Nº______________ e CPF Nº____________________, venho através deste 
termo de responsabilidade, declarar que:  
  
Por ocasião da participação no SUPER TREINO EXTREMO, promovido por Alexx 
Pinheiro e Jennifer Eleutério e com apoio do THE STRONGS PE, especificamente na 
corrida de 5km com obstáculos 2019: 
  
Declaro que eu atleta inscrito no referido SUPER TREINO EXTREME e devidamente 
relacionado em folha em anexo, estou apto a participar do evento mencionado acima, 
onde sou inteiramente responsável pela  integridade física no que diz respeito à  aptidão 
física para a prática de esportes, isentando os organizadores,  
entidades patrocinadoras e demais membros do evento de toda e qualquer 
responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer causados por doenças crônicas 
dentro das atividades do evento.  
  
Declaro ainda compreender que a modalidade esportiva em disputa neste evento é um 
esporte que impõem corridas, saltos e escaladas e que por isso há risco de acidentes.  
 
Você tem alguma dessas doenças crônicas? 
 

● Asma; 
● Doença pulmonar obstrutiva crônica (bronquite crônica, enfisema pulmonar); 
● Doenças cardiovasculares (hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC, doença 

vascular periférica, entre outras) 
● Diabetes; 
● Câncer; 
● Doenças renais crônicas; 
● Doenças neuropsiquiátricas (como depressão, distúrbios relacionados ao abuso 

de álcool e outras drogas, etc); 
● Doença de Parkinson e Alzheimer; 

 
Sim ( ) Não ( ), se sim, qual/is:_________________________________ 
 
  
Dessa forma, estou ciente das regras do SUPER TREINO EXTREME, concernentes ao 
esporte.  
  
Por fim, declaro estar ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico para 
a participação da competição, deverei levar tal fato ao conhecimento dos organizadores, 
se abstendo da participação no evento esportivo em questão. 
 
  
Outrossim, outorgo todos os direitos de imagem para divulgação nos meios de 
comunicação (mídias) concernentes aos eventos do SUPER TREINO EXTREME, sem 
nenhuma compensação financeira, sendo desnecessária, para tanto qualquer outra 
permissão verbal ou escrita.  



 
 
 
  
  
Igarassu, ________ de _____________________________ de 2019.  
  
  
  
  
____________________________________________________________  

Assinatura do Responsável pela equipe. 


