TERMO DE RESPONSABILIDADE E USO DE IMAGEM SUL BIKE RACE
(LEIA, PREENCHA, ASSINE E ENTREGUE)

NOME COMPLETO:____________________________________
CPF_____________________
Declaro para os devidos fins que:
- Os dados pessoais que foram fornecidos para efetivar esta inscrição no SUL BIKE RACE 2019
são de minha total responsabilidade, mesmo que minha inscrição tenha sido efetuada por um
representante técnico/coordenador de equipe; li, entendi e aceito todas as normas contidas no
Regulamento do evento, disponível na página de internet no domínio www.sulbikerace.com.br
- Participo do evento SUL BIKE RACE 2018 por livre e espontânea vontade em meu nome e de
meus sucessores isento os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste
evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos,
danos e prejuízos que possam advir de sua
participação nesta prova, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização; estou ciente que sou o
único responsável pela guarda de meu equipamento (bicicleta,acessórios, capacete...) durante
todo o evento.
- Estou ciente de meu estado de saúde e capacitado para a participação, gozando de saúde
perfeita e de haver treinado adequadamente para esta prova. Até a data de minha inscrição, não
fui impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos. Em caso algum acidente
ocorra em decorrência de algum fator médico pré-existente, que poderia ter sido detectado através
deste Atestado Médico isenta de toda e qualquer responsabilidade a organização ou equipe
médica oficial do SUL BIKE RACE.
- Estou ciente que há riscos de acidentes graves durante esta competição, que incluem a
possibilidade de traumas, invalidez, deslocamentos, atropelamentos, luxações, fraturas,
queimaduras, mordidas, picadas de animais, de insetos, contato com plantas venenosas,
acidentes, risco de possível paralisia permanente e morte.
-Estou ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao transito normal
de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas.
- Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim
causados durante a minha participação neste evento; serei desclassificado se jogar embalagens
ou lixo ao longo do roteiro.
- Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem realizadas pelo SUL
BIKE RACE e seus parceiros comerciais.
- Estou ciente que, além deste Regulamento Particular, sua participação está sujeita às normas
impostas pela UCI, Confederação Brasileira e Federação Gaúcha de Ciclismo (disponíveis em
seus respectivos websites).
- Estou ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos,
deveres, responsabilidades e obrigações dentro do evento, tendo tomado pleno
conhecimento e concordando com as normas e regulamentações da prova.
24 de Novembro de 2019.
Assinatura do atleta _______________________________________________

