RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM
4 de maio de 2019
ANEXO II – TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
(Parte Integrante do Regulamento de Prova)

Eu, no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os devidos fins de direito que:
1 - Li, conheço, aceito, estou plenamente de acordo e me submeto integralmente com os termos do Regulamento do EVENTO, disponível na página de internet
no domínio www.running.daventura.com, declinando, expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não
posso, assim, alegar futuramente não concordar com as mesmas.
2 - Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos pela DAVENTURA para efetivar esta inscrição no EVENTO, são de minha total responsabilidade e/ou de meu
representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe.
3 - Participo do RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade, ineditismo,
opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o mesmo será realizado, isentando de qualquer
responsabilidade a ORGANIZAÇÃO, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores.
4 - Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de cerca de 16 km no segmento RUNNING 16K, cerca de 6 km no segmento RUNNING 6K, cerca de
50 m a 1000 m no segmento RUNNING KIDS, em terrenos variados como estrada de terra, trilhas, areia, além de alguns obstáculos do próprio percurso.
5 - Tenho ciência que o RUNNING DAVENTURA é uma prova de aventura, do tipo trail running, portanto assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os
riscos envolvidos e suas consequências (conforme ANEXO III – Lista de Perigos e Riscos) pela participação nesta PROVA, isentando as empresas DAVENTURA
ESPORTES E TURISMO LTDA-ME e ESSÊNCIA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA, em meu nome e de
meus sucessores.
6 - Estou ciente e de acordo com as informações técnicas do evento disponíveis no REGULAMENTO, incluindo os serviços de apoio de percurso. Estou ciente que
em caso de atendimento médico o mesmo será feito a rede pública, isentando a ORGANIZAÇÃO da necessidade do atendimento médico a rede privada.
7 - Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para
este EVENTO, em virtude de qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta
PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
8 - Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto
que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima
descritas.
9 - Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno
conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação
nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da
organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.
10 - Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa qualquer falta grave. Excluo meu direito
de reclamação sobre tais aspectos da prova.
11 - Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha participação neste EVENTO.
12 - Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem e voz, inclusive, direitos de arena e de familiares e amigos, renunciando ao
recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações,
materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser
implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pelo grupo DAVENTURA (DAVENTURA ESPORTES E TURISMO
LTDA-ME e ESSÊNCIA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME), organizadores, mídia, cinegrafistas, fotógrafos, apoiadores, patrocinadores e parceiros do evento.
13 - Estou ciente que, ao ser convidado, me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados da DAVENTURA, autorizando esta,
desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou
ação promocional e programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros.
14 - Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou
provenientes da minha participação neste EVENTO; antes, durante ou depois do mesmo. Em caso de fornecimento por parte da ORGANIZAÇÃO de serviço de
transporte, hospedagem e alimentação, declaro que o mesmo é uma cortesia que não implica em nenhum vínculo contratual ou profissional.
15 - Eu como ATLETA, participante ou representante, técnico, ou coordenador de equipe, compreendi e estou de acordo com todos os itens do Regulamento da
Prova, bem como estou de acordo com todos os itens deste TERMO, isentando assim quem quer que seja de toda e qualquer responsabilidade legal, civil e moral
de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta prova. Também tenho ciência de minhas responsabilidades acima especificadas,
em qualquer tempo e ou local, nada tendo a reclamar, ora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando todas dentro da mais cristalina boa fé e
estrito bom senso.
16 - Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição para o RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM, bem como da retirada de
meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu TREINADOR, ou CAPITÃO DE EQUIPE, ou ADMINISTRADOR DE
EQUIPE, ou por TERCEIRO autorizado por mim, declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do
EVENTO, tendo tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente, plena validade, uma vez que pautadas por
bom senso e boa-fé, e, portanto, assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos e pela participação no evento.
17 - Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da inscrição (seja via boleto ou cartão de crédito/débito) e que é
de responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do
EVENTO para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua participação
no evento.
(X) ESTOU DE ACORDO COM ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE e com o REGULAMENTO OFICIAL DO RUNNING DAVENTURA 2019 – ITAPARICA: A ORIGEM.
Salvador – BA, ______ de ______________________ de 2019

______________________________________________________________________
Nome e Assinatura do Atleta: _____________________________________________
CPF do atleta:_________________________________
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