ANEXO II
Termo de responsabilidade e acordo de
implicação de riscos de natação no LAGO
PARANOÁ.
TERMO PARA ESPORTES de aventura
(Leia atentamente todos os itens antes de assinar)

Para sua segurança, o evento Desafio JACANOÁ 2021, está contando com o apoio de profissionais da
educação física. Serão solicitados apoio da segurança pública (bombeiro militar, polícia militar e capitania dos
portos), sem a garantia do apoio dos mesmos.
Nome (Responsável maior de 18 anos): _________________________________________ Idade: ____________
RG: _______________________ Org Exp: ______ CPF:____.____.____-___ Data de Nasc:_____ /____ /______.
Endereço: ______________________________ Bairro _________________ Est: _____Cidade: _______________
CEP: _______________________ E-mail: ____________________Tel: _______________Cel: _______________
Em caso de Emergência avisar: _________________Parentesco: ________________Tel: ___________________

Nome (Participante menor de 18 anos): __________________________________Idade: ____________________
Endereço: ______________________________ Bairro _________________ Est: _____Cidade: _______________
CEP: _______________________ E-mail: ____________________Tel: _______________Cel:________________
Em caso de Emergência avisar: _________________Parentesco: ________________Tel: ____________________

Por este documento e em consideração da participação na atividade natação em águas abertas, eu (ou meu responsável legal), acima
identificado e abaixo assinado estou ciente e concordo que neste momento assumo qualquer responsabilidade pelos acidentes pessoais, que
possam vir a ocorrer isentando completamente à promotora acima citada da responsabilidade de ressarcimentos por qualquer tipo de dano à pessoa ou
propriedade.
1 - Estou ciente dos possíveis riscos que possam ocorrer na natureza caso apareça algum animal da fauna local, e quanto a embarcações
marítimas; e
2 - Como participante (ou responsável legal), assumo toda e qualquer consequência de meus atos (ou dos atos do menor participante) no
período de duração das atividades e naquele que antecede e o sucede, que possa se relacionar com a atividade supracitada; e
3 - Eu, por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos (ou de menor participantes), isento e desobrigo a Jacanoá
e seus organizadores, empregados e prepostos, sob qualquer vínculo, autoridades, agentes ou outros participantes, entidades
patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, voluntários, e, se aplicável, proprietários de locais usados para realizar o evento, de qualquer
responsabilidade legal, responsabilizando-me por todo e qualquer dano material ou moral por mim causado a terceiros; e
4– Atesto que estou apto a participar desta atividade e asseguro estar em excelentes condições físicas e psicológicas, sendo perfeitamente
responsável por meus atos; e
5 - Que os organizadores do evento Desafio Jacanoá cabem o direito de adiar, cancelar ou modificar a atividade momento sem aviso prévio, seja
por motivos meteorológicos ou de segurança; e
6 – E que nenhum reembolso, restituição do valor pago ou substituição do roteiro será requerida por mim, por meus outorgados legais,
herdeiros ou familiares por minha desistência durante a atividade; e
7 - Reconheço e assumo livremente todos os riscos conhecido ou não e entendo que, como qualquer outra atividade física os esportes de
aventura aqui escritos são atividades que não possuem risco zero de acidente, como lesões, ou fraturas e assumo total responsabilidade pela minha
participação e/ou meu responsável legal.
APÓS TER LIDO E COMPREENDIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS E TENDO COMPREENDIDO
SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTANCIAIS, ACEITO E CONCORDO COM SUAS CLAUSÚLAS ATRAVÉS DE MINHA
ASSINATURA ABAIXO, O QUE FAÇO DE LIVRE E VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COERSÃO, NESTA DATA

Brasília,

de

de 2021.

____________________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (MAIOR DE 18 ANOS) OU SEU RESPONSÁVEL LEGAL

