
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
(imprimir e entregar) 

  
 
ESTOU CIENTE DE QUE AS PROVAS DO CIRCUITO CANTAREIRA DE MONTANHA SÃO REALIZADAS 
EM LOCAIS DE MONTANHAS E TRILHAS, SENDO IMPOSSÍVEL EM ALGUNS CASOS O RESGATE DOS 
ATLETAS DAS TRILHAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE AMBULÂNCIA DURANTE TODO O PERCURSO DA 
PROVA. 
O ATLETA QUE INGRESSAR NESTA COMPETIÇÃO, SE RESPONSABILIZA PELA SUA SEGURANÇA E 
ASSUME RISCOS POR ESTAR EM UM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. 
O CIRCUITO CANTAREIRA CONTARÁ COM O PESSSOAL ESPECIALIZADO EM MONTANHAS QUE 
FACILITARÁ O RESGATE DOS ATLETAS EM CASOS DE EMERGÊNCIA, IMEDIATAMENTE APÓS A 
COMUNICAÇÃO DOS STAFFS E ESTARÁ EMPENHADA EM REALIZAR O ATENDIMENTO, PODENDO 
EM ALGUNS CASOS OCORRER DEMORA NO ATENDIMENTO DE ACORDO A COMPLEXIDADE DO 
LOCAL. 
  
Declaro ter realizado todos exames clínicos necessários para a pratica desta prova, isentando a 
organização de qualquer responsabilidade referente a minha situação clínica. 
Me declaro ciente que estou participando de uma corrida de montanha, que minhas condições 
físicas e psicológicas estão adequadas para participar deste evento, estou ciente que não existe 
nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 
pela participação nesta (que incluem a possibilidade de invalidez e morte), isentando o Circuito 
Cantareira de Montanha, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores por quaisquer 
danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação 
nesta. 
Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 
prova em qualquer órgão civil ou militar e/ou Tribunal. 
Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 
evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus 
para o Circuito Cantareira de Montanha, organizadores, mídia, patrocinadores e apoiadores. 
A Comissão Organizadora não se responsabiliza por acidentes que porventura possam ocorrer, 
antes durante ou após a competição, prestando apenas os primeiros socorros que se fizerem 
necessários. 
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste , 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 prova. 
  
Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da prova. 
   
DÚVIDAS: 
Eventuais questionamento ou dúvidas sobre o percurso, premiação ou qualquer outra informação 
que seja relacionada a organização do evento deverão ser endereçados à Comissão Organizadora, 
através atendimento exclusivo por email: circuito.bikes@outlook.com. 
  
Dúvidas ou consultas de status de inscrições ou pagamento poderão ser consultadas no site o qual 
atleta optou por fazer inscrição. 
  
  
  

Organização: Paulo S. Rosa 
Circuito Cantareira de Montanha 

 


