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Termo de Responsabilidade e direito de imagem 
  II Volta à Ilha de Itaparica – 12.08.2017 

 

 

1º-  Declaro para os devidos fins que estou participando deste evento por 

minha livre e espontânea vontade, estando ciente que a I I Volta à Ilha de 

Itaparica 2017 trata-se de uma atividade esportiva que pode levar a  risco para 

minha segurança e saúde.  

 

2º- Declaro também que me encontro física e clinicamente apto a participar do 

referido evento esportivo.  

 

3º - Concordo em observar e acatar qualquer decisão oficial dos organizadores 

do campeonato. Assumo ainda todos os riscos de participar deste evento,que 

acontecerá na costa e contra costa dos municípios de Itaparica e Vera Cruz -

BA, que se realizará no dia  12 de agosto de 2017. 

 

4º - Isento os organizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros de 

qualquer acidente que possa vir a sofrer, que tenha como consequência a 

geração de alguma lesão física ou psicológica, decorrentes de contatos com 

outros participantes, condições climáticas, risco de  afogamento dentre outros. 

 

 5º - Tendo em vista esta renuncia de direitos e conhecendo estes fatos, e por 

sua consideração em aceitar esta inscrição, eu, por mim mesmo e por ninguém 

mais que se faça representar por mim, ou em meu favor, renuncio e libero os 

organizadores, patrocinadores, apoiadores, parceiros bem como seus 

representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidade por 

qualquer fato que me coloque fora da participação da competição, ainda que a 
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responsabilidade provenha da negligência ou falta de atenção por parte das 

entidades ou pessoas relacionadas . 

  

6º - Concedo a permissão aos organizadores, patrocinadores  e apoiadores a 

veicularem as minhas imagens e ou  áudios a título gratuíto, colhidos em 

vídeos e ou fotos durante o evento para fins promocionais, podendo todos os 

envolvidos veicularem em redes sociais, sites, jornais impressos, televisão e 

rádio. 
 

 

 

1º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº_____________________________________________________ 

Declaro ter lido e  reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições.  

 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

2º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº_____________________________________________________ 

Declaro ter lido e  reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

 

. Assinatura: _____________________________________________ 

 

3º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº_______________________________________________ 

Declaro ter lido e  reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

4º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº________________________________________________ 

Declaro ter lido e  reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

Assinatura: _____________________________________________ 

 



ANEXO C: 

 

5º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº__________________________________________________ 

Declaro ter lido e  reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

6º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº__________________________________________________ 

Declaro ter lido e reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

7º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº__________________________________________________ 

Declaro ter lido e  reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

8º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº_________________________________________________ 

Declaro ter lido e reconhecido o presente termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

9º Integrante - Eu, _____________________________________________, portador do RG 

nº____________________________________________________________ 

Declaro ter lido e  reconhecido o presente  termo, aceitando-o na  integralidade de  suas condições. 

Assinatura: _____________________________________________ 

Obrigatório a assinatura de todos os integrantes, bem como a rubrica em todas as páginas. 
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