
Termo de Cessão de Direitos e 
Responsabilidade 

 

Pelo presente instrumento, eu ____________________________________________________  brasileiro(a), portador(a) 

do RG nº______________________________, CPF nº_______________________________, domiciliado(a) na cidade de 

_____________________________, inscrito(a) na  

(      ) Ultra Sand & Sun 70km 50km  

(      ) Ultra Morretes Guaraqueçaba 105km 80km 52km 

(      ) Ultra Parana  72hs 48hs 24hs 12hs 6hs 3hs 1hr 

Organizado por Correr e Nadar Eventos Esportivos Ltda, como atleta e participante do evento declaro 

que: 

1. Participarei da prova a ser realizada no ano corrente e tenho pleno conhecimento das regras do evento 

2. Atrave s da assinatura do presente termo, concedo aos organizadores, conjunta ou separadamente, 

em cara ter de absoluta exclusividade o direito de usar meu nome e imagem durante e apo s o evento.  

3. Declaro que estou em pleno gozo de sau de e em condiço es fí sicas de participar do Evento, na o 

apresentando cardiopatias gene ticas, conge nitas ou infecciosas, viroses, ou qualquer outra doença, 

patologia ou distu rbio de sau de que implique em qualquer tipo de impedimento ou restriça o a  pra tica 

de exercí cios fí sicos, atividades fí sicas e esportivas, tendo realizado, no perí odo de pre -participaça o 

nesse Evento, por minha pro pria conta e risco, avaliaça o clí nica que atesta as condiço es apresentadas. 

4. Isento os organizadores do Evento de qualquer responsabilidade por danos eventualmente causados 

a mim no decorrer e apo s a competiça o. 

5. Estou ciente e isento os organizadores do Evento de qualquer responsabilidade moral e/ou financeira 

se a prova for cancelada, por razo es adversas a  realizaça o da competiça o. 

6. Estou ciente da possibilidade de mudança de percurso, por condiço es adversas a  realizaça o da prova, 

isentando os organizadores do Evento de qualquer responsabilidade 

 

 

Assinatura ________________________________________________  

Data / Local ________________________ / ________ / _________                                    

  ORGANIZAÇAO                                             CIRCUITO ULTRA SUMMIT 

           


