12ª RÚSTICA e 1ª MEIA MARATONA ESTADUAL DE SCS
Termo de Responsabilidade
Acordo de Implicação de Riscos e Uso da Imagem
Eu, reconheço, entendo e concordo que:
1. Estou me inscrevendo como participante do evento esportivo da 12ª Rústica e 1ª Meia Maratona Estadual de
Santa Cruz do Sul, evento realizado pela Fundação Gazeta, por livre e espontânea vontade e assumo livremente
todos os riscos, conhecidos ou não, e assumo total responsabilidade da minha participação;
2. Reconheço que se trata das provas: Menores (1,6 e 2,4 Km) e Adultos (3, 5, 10 e 21,1 Km), que envolve riscos de
vida e acidentes pessoais que podem gerar sérias implicações à minha saúde física e mental devido à natureza
das atividades;
3. Comprometo-me a respeitar todos os integrantes e participantes, organizadores, jornalistas, fiscais,
voluntários, bem como cumprir com as legislações existentes no município, estado e País, assim como zelar pela
infra-estrutura cedida ou não pela organização e preservar o meio ambiente;
4. Estou ciente que, por motivos de segurança, os organizadores podem modificar, transferir ou cancelar a
competição sem aviso prévio e sem ônus à mesma;
5. Autorizo incondicionalmente a serem divulgadas as minhas imagens através de fotos, filmagens, reportagens,
para fins de divulgação do evento, em qualquer meio de comunicação, sem geração de nenhum tipo de ônus para a
organização, patrocinadores ou próprios meios de divulgação;
6. Isento, assim, a organização de quaisquer riscos que eu tenha sido exposto enquanto participante do evento,
bem como possíveis danos em algum equipamento enquanto estiverem entre as áreas de transição.
TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO AO USO DO CHIP DESCARTÁVEL E DO NÚMERO DE PEITO
Assumo a responsabilidade de: Verificar se os meus dados cadastrais, indicados no envelope que contém o meu
“CHIP”, estão certos e, caso não estejam, procurar a organização da prova para a devida correção; No dia da prova,
afixar o chip no calçado de acordo com as orientações de uso. Se eu tiver dúvidas de como proceder, deverei
procurar o staff da organização; Não esquecer de utilizar o número de peito, de uso obrigatório durante a prova,
afixando-o na parte frontal de meu uniforme, na altura do peito; Usar obrigatoriamente o “CHIP” e, se eu não o
utilizar durante a prova, tenho conhecimento que serei desclassificado(a), ou não terei meu tempo registrado; Não
trocar ou emprestar meu “CHIP”, nem meu número de peito para outro corredor, pois tenho conhecimento que
uma das penalizações é a desclassificação; Não cortar o chip, arranhá-lo, dobrá-lo com vinco, ou danificá-lo para
que tenha uma perfeita resposta ou leitura no sistema. Tenho conhecimento, que o “CHIP DESCARTÁVEL” que será
fornecido para minha participação na prova, servirá unicamente para esta prova, e que não poderei utilizá-lo em
outras provas. Por ser descartável, não será necessário a sua devolução;
Após ter lido este Termo, estou concordando e declaro estar em boa forma física e em condições plenas de saúde
de participar do evento.
Excluo meu direito de reclamante sobre tais aspectos da 12ª Rústica e 1ª Meia Maratona Estadual de Santa Cruz do
Sul, assim como, também, afirmo conhecer o Regulamento de cada prova a ser disputada.
Santa Cruz do Sul–RS, 23 de setembro de 2018.

