SUPERGAMES BEACH EDITION - 3 DE FEVEREIRO
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO
Eu,________________________________________________________
DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Participarei do SuperGames Beach Edition que será realizado no dia 3 de Fevereiro, na cidade de
Capão da Canoa. Estou ciente de que se trata de uma prova de alta intensidade.
2. Estou em pleno gozo de saúde e em condições de participar do evento, não apresentando qualquer
tipo de impedimento ou restrição à prática de exercícios físicos e atividades esportivas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências
pela participação nesta PROVA, isentando a SUPERGAMES EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, 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
nas PROVAS. Da mesma forma isento os organizadores do evento de qualquer responsabilidade
moral e/ou financeira se a prova for cancelada por razões adversas à realização da competição.
4. Estou ciente das penalidades e possível desqualificação ou desclassificação que posso sofrer, caso
descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave.
5.Comprometo-me a abandonar a(s) prova(s), se for solicitado pela organização, por não ter condições
de completar a(s) prova(s) no tempo determinado, ou se estiver pondo em risco minha saúde.
6. Concedo, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil e no exterior o direito de
usar minha imagem, voz, sons durante o treinamento, a competição e após o término, em qualquer
suporte existente ou que venha a ser criado, a ser captado por todas as formas de sinal existentes,
assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, sem ônus para a SUPERGAMES
EVENTOS ESPORTIVOS LTDA organizadores, mídia e patrocinadores. Renuncio 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 pela organização e/ou seus parceiros comerciais.
7. Declaro que estou ciente que não serei ressarcido do valor da inscrição se, em caso de
acidente/doença que me impossibilite de participar da prova. Estou ciente de que minha equipe será
desclassificada, caso eu insira um atleta não cadastrado oficialmente para me substituir durante a
prova.
8. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os itens do TERMO DE
RESPONSABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO e do Regulamento das PROVAS, isentando assim, a
SUPERGAMES EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o
que vir a ocorrer por consequência da minha participação nesta PROVA.

Nome Legível ___________________________________________________
CPF _________________________________ RG _______________________
________________________________________________________________
(Assinatura )

