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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas 
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 
 
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida de aproximadamente 4km e que 
busca promover a diversão e integração entre os participantes não havendo 
competição nem premiação, NÃO SENDO PERMITIDO A PARTICIPAÇÃO DE 
MENORES DE 18 ANOS por ser um evento que terá à disposição dos 
participantes degustações de cerveja ou chopp. 
 
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida 
e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça 
de praticar atividades físicas. 
 
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e 
suas consequências pela participação nesta corrida (que incluem possibilidade 
de invalidez e morte), isentando o organizador do evento, seus colaboradores e 
patrocinadores DE TODA QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer 
danos materiais, morais ou físicos, que por ventura venha a sofrer, advindos da 
participação neste evento. 

 
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 
regulamento do evento. 
 
5. Declaro que não portarei nenhum material ou objeto que ponha em risco a 
segurança do evento, dos participantes, e/ou das pessoas presentes, aceitando 
ser retirado do evento pela organização ou autoridades.  
 
6. Autorizo o uso de minha imagem, por meio de fotografias, filmes ou outras 
gravações contendo imagens da minha participação neste evento para 
finalidades legítimas, de divulgação do evento através de veículos impressos, 
televisivos, internet ou outros meios eletrônicos sem geração de ônus para o 
organizador, para o evento, para mídia e para os patrocinadores. 
 
7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e 
qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier ocorrer comigo por 
consequência da minha participação nesta corrida. 

 


