
Termo de Responsabilidade

Eu,___________________________________________________________________________________________________________________, 
________________(RG)_________________(CPF), declaro, no perfeito uso de minhas faculdades mentais que participo por 
minha livre e espontânea vontade do Circuito paulista de águas abertas/ Edição Bragança Paulista .

Assumo a responsabilidade pelos dados por mim fornecidos. Aceito totalmente as Regras do Circuito Paulista de 
Àguas Paulistas, participando e assumindo todos os riscos envolvidos na participação na mesma e suas 
consequências (que incluem possibilidade de invalidez e morte). Conheço meu estado de saúde físico e mental e sei 
da necessidade de consultar um médico antes do Evento para avaliar minhas reais condições de participação.

Estou ciente de que todo o material e equipamentos necessários à minha participação do Circuito Paulista de Àguas 
Abertas são de minha inteira responsabilidade e estão de acordo com as regras previstas do Circuito.

Isento o organizador e patrocinadores de qualquer responsabilidade por acidentes durante a Prova, estando ciente 
de que, por se tratar de uma prova oficial, cabe a mim, tomar as devidas cautelas para evitar infortúnios.

Compreendo que não é responsabilidade do organizador ou patrocinadores realizar o tratamento ou controlar a 
temperatura da água em que se realiza a Maratona Aquática,  razão pela qual declaro que ingresso livremente e 
assumo a responsabilidade por esta decisão.
Isento o organizador e patrocinadores de qualquer responsabilidade por acidente ou quaisquer problema de 
saúde, durante o Circuito, em qualquer de suas etapas, incluindo a largada, percurso e a chegada.

Autorizo o uso legítimo de minha imagem capturada pelo organizador ou patrocinadores, por meio de fotografia ou 
vídeo, sem que me seja devida qualquer contraprestação financeira, ressarcimento ou indenização.
Acatarei todas as decisões do organizador, comprometendo-me a delas não recorrer a nenhum órgão ou tribunal. 

Bragança Paulista, ___/___/_____

___________________________________________________                           ___________________________________________________
Nome Legível do Atleta                                                                           Assinatura do Atleta ou Responsável

Endereço:____________________________________________________________________________________

Grupo Sanguíneo:____Fator RH_____ Alergia________________________________
 

Em caso de emergência avisar:_______________________ Fone:________________

E-mail ______________________________________________________________________

Tel:_____________/____________Data Nasc.: __/  __/ ___ Sexo_______

Distância escolhida da Maratona Aquática (           )     


