TERMO DE RESPONSABILIDADE – OPEN HOCKEY CURITIBA 2015

Eu, abaixo assinado, estando no perfeito uso de minhas faculdades mentais,
declaro que:
A) encontro-me em plenas condições físicas, médicas e psicológicas de participar
do OPEN HOCKEY CURITIBA 2015, a ser realizado entre os dias 20 e 21 de Junho de 2015, bem
como que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades
físicas, de qualquer natureza;
B) tenho ciência de que a modalidade desportiva HOCKEY SOBRE PATINS EM LINHA
é uma atividade que envolve riscos, inclusive de morte, mesmo com o uso de todos os
equipamentos de segurança e que, portanto, assumo, por minha livre e espontânea vontade,
todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação nesta competição, isentando
seus organizadores e apoiadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer
danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação
nesta competição;
C) li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento da competição bem como tenho ciência de que todos os casos omissos no
regulamento apresentado serão decididos privativamente pela organização;
D) estou ciente de que não haverá, no local do evento, serviço médico e
ambulância, e que, em eventual necessidade, a organização solicitará o atendimento aos
serviços de saúde pública, isentando a organização de qualquer responsabilidade sobre o
atendimento do serviço, bem como por eventual demora;
E) estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa qualquer falta grave, excluindo meu direito de reclamação
sobre eventual decisão, neste sentido, da organização;
F) estou ciente de que a organização não se responsabilizará por qualquer extravio
de materiais ou prejuízo que porventura os atletas e terceiros venham a sofrer durante a
participação ou em qualquer momento do evento, e nem haverá qualquer tipo de reembolso de
materiais dos atletas por parte da organização, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade dos próprios e respectivos atletas;
G) autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos,
vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a
organização, mídia, cinegrafistas, fotógrafos, apoiadores e parceiros do evento;
H) compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO, isentando assim
quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer
comigo por consequência da minha participação nesta competição.

Equipe: ____________________________________
Atleta: _____________________________________
CPF: _______________________________________
RG: ______ _________________________________
Data Nascimento: ___________________________
Tipo Sanguíneo: __ ____________________________
Contato de emergência (nome e telefone): _____________________________

Assinatura: _________________________________

Em caso de menor de idade, dados dos responsáveis:

Nome: _____________________________________
CPF: _______________________________________
RG: ______ _________________________________

Assinatura: _________________________________

