TERMO DE RISCO
E RESPONSABILIDADE.
Organizadora

Nome do
participante
Nome contato
de emergência

Academia SP/UP – José Renato Harmuth - EPP
CNPJ: 09.250.868/0001-14, estabelecida na
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1786 – São Paulo SP – 01318-002.
RG
Telefone contato
de emergência

Eu, acima identificado (a) e qualificado (a), doravante denominado (a) participante, por
meio do presente TERMO DE ASSUNÇÃO DE RISCO E RESPONSABILIDADE e tendo em
vista a minha inscrição no evento TRÓIA UP RACE, acima qualificado, declaro
expressamente e assumo como condição de participação do evento TRÓIA UP RACE, o
seguinte:
1. Declaro que reconheço que o evento TRÓIA UP RACE exige de forma extrema
das minhas capacidades físicas e que os riscos são de natureza do própio
evento e não podem ser eliminados,independentemente dos cuidados e
precauções adotados pelos organizadores.
2. DECLARO que disputo o evento TRÓIA UP RACE , previsto para ocorrer dia
15/09/2019, por minha livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidade os organizodores e as empresas envolividas no evento, em
meu nome e de meus herdeiros.
3. DECLARO que tenho ciência dos riscos,danos e lesões decorrentes das
atividades envolvidas no evento TRÓIA UP RACE que incluem, mas não que se
limitam: (a) afogamento; (b) entorses, contusões e distensões; (c) dores
musculares; (d) queimaduras; (e) ferimentos, cortes; (f) fratura óssea, luxações;
(g) lesões de calor e de frio; (h) rompimento de ligamentos e tendões; (i)
contato direto com fauna e flora; (j) desidratação; (k) irratação de pele;
(l)queimaduras elétricas; (m) espasmos musculares; (n)acidentes envolvendo
mas não se limitando a escalada,saltos, levantamento de objetos pesados e
rastejo (o) vômitos e tonturas, etc.
4. DECLARO que gozo de plenas condições físicas e piscicológicas e estou
suficientemente treinado para participar de todas as atividades relacionadas

5.

6.

7.

8.
9.

com o evento TRÓIA UP RACE e informo que não existe nenhuma
recomendação médica que impeça minha participação neste evento.
ASSUMO total responsabilidade por todos e quaisquer danos e/ou lesões,
permanentes ou temporárias, que eu possa incorrer com o resultado de minha
participação no evento TRÓIA UP RACE, isentando a organizadora ,bem como
seus respectivos proprietários, professores e staffs, de qualquer reparação
material e moral por danos, lesões ou morte.
AUTORIZO a organizadora a informar a ocorrência acidente á pessoa indicada
acima e a sugerir o nome da pessoa indicada como acompanhante ao serviço
de resgaste.
ASSUMO que seguirei á risca todas as orientações dadas pelos responsáveis das
atividades em campo ou em trânsito, inclusive outorgando o direito á
alteração, suspensão ou cancelamento de atividades programadas ou em
curso, quando as mesmas oferecerem riscos individuais, coletivos ou materiais.
É Obrigatorio o uso da camiseta do Tróia durante a prova. O não uso excluirá o
participante da corrida, não contando tempo e posição final.
DECLARO que li e concordo com as disposições do presente termo e que meus
sucessores estão obrigados a honrar, respeitar e a fazer cumprir as
manifestações de vontade aqui formuladas e confirmadas.

São Paulo,________ de __________________________de 2019.

___________________________________________________
Assinatura do participante
___________________________________________________
Cel participante
___________________________________________________
Email participante

