TERMO DE RESPONSABILIDADE
EU _____________________________________________________, portador do RG
nº ______________, com endereço na __________________________________,
Cidade de ________________, Estado de ____________________, telefone (____)
_______________________, na qualidade de ( ) pai, ( ) mãe ou ( ) responsável legal
(tutor,
curador
ou
detentor
da
guarda
judicial),
Autorizo
__________________________________________ , RG nº __________________, a
participar das competições esportivas da “Corrida de Rua Recreativa Infantojuvenil
UniFG 2020” e que a participação é efetuada por livre vontade do particpante.
Declaro que:
1.
Os dados pessoais que foram fornecidos para efetivar a inscrição do menor no
evento CORRIDA DE RUA RECREATIVA INFANTOJUVENIL UNIFG 2020,
que acontecerá no dia 29/03/2020 (domingo) em Guanambi/BA, são de minha total
responsabilidade.
2.
Li e estou de acordo com o Regulamento da CORRIDA DE RUA UNIFG 2020.
3.
Autorizo a participação do menor na CORRIDA DE RUA RECREATIVA
INFANTOJUVENIL UNIFG 2020 por livre e espontânea vontade, isentando os
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer responsabilidades
que possam vir acontecer com o menor, por consequência do evento ou de terceiros;
4.
Estou ciente do estado de saúde do menor em minha responsabilidade, e declaro
estar capacitado para participar, gozando de plena saúde e de haver treinado
adequadamente para este evento, me responsabilizando por qualquer dano a integridade
física antes, durante e depois do evento, do menor.
5.
Assumo a responsabilidade de ressarcir a organização do evento, participante
e/ou terceiro a respeito de quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais
causados pelo menor durante a participação neste evento.
6.
Por este instrumento, cedo de forma expressa e gratuita o direito de uso da
imagem do menor em publicidade institucional da UNIFG, sem que esta venha a incidir
em quaisquer pedidos de indenização por mim em nome do menor, que de logo renuncio
o recebimento de quaisquer renda/indenização que vier a ser auferido com material de
divulgação, autorizando o bom uso da mesma a qualquer tempo, local, finalidade e/ou
meio, quer seja em campanhas, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais
jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos, fotos ou qualquer outra mídia
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado, neste momento
ou em tempo futuro.
7.
Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados,
seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da
participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo, dando, ainda, plena
ciência de que a Comissão Organizadora do Evento não me ressarcirá de nenhum valor.
8.
Aceito e me comprometo a não deixar o menor sob minha responsabilidade
portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo todo o percurso
(largada, chegada e zona de premiação), ou qualquer área de visibilidade no evento
voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material político,
promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelo público em

geral, sem prévia e expressa autorização da organização do evento.
9.
Da mesma forma, me comprometo a não deixar o menor portar, durante todo
evento, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança dos
participantes, pessoal da organização e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado
pela organização ou autoridades das áreas acima descritas.
10.
Estou de acordo com este Termo de Responsabilidade Individual, o qual
entregarei devidamente preenchido e assinado à comissão organizadora do evento no dia
da entrega do Kit Atleta, dia 28/03/2020, caso contrário, tenho ciência de que o menor
não poderá participar da Corrida de Rua UNIFG 2020.

Guanambi, _____ de _________________ de 2020.

______________________________________________
(Assinatura do Responsável pelo menor)

