
TERMO DE RESPONSABILIDADE E INFORMAÇÃO 
 
O Atleta, abaixo identificado e assinado, em gozo pleno de suas faculdades mentais e físicas, DECLARA, após tomar conhecimento da Prova em referência e 
de todos as suas especificidades, de livre e espontânea vontade. 
Tem plena consciência de todas as características da Prova, de seu nível de exigência física e mental, bem como das diferentes modalidades que a compõem, 
dos riscos e eventualidades que a sua participação impõe, e que o nível de exigência pode aumentar em função das condições climáticas do dia do evento. 
Tem pleno conhecimento que a simples participação, independentemente de virem ou não a ser concluídas as respectivas provas, exige avaliação de saúde 
adequada e prévia, tanto física quanto psicológica, bem como confirmação, através de especialistas médicos, de que não existe qualquer tipo de limitação, 
condicionamento ou restrição, de qualquer ordem, à sua participação, assumindo, por conseguinte, a obrigação de atestar pessoalmente que se encontra física 
e mentalmente apto a participar da Prova. 
Como é do seu pleno conhecimento, esta é uma Prova desportiva, de participação absolutamente voluntária, que compreende na realização sucessiva e 
cumulativa de natação, ciclismo e corrida (ou a combinação de duas delas), bem como de suas transições, cujos percursos e horários podem vir a ser alterados. 
Tem plena consciência do risco decorrente da participação da Prova e dos perigos associados às atividades desportivas que dela fazem parte (natação, 
ciclismo e corrida) e que as mesmas permitem contato físico e podem, eventualmente, provocar lesões, ferimentos, incapacidades permanentes, paralisia e até 
a morte. 
Apesar de estar absolutamente consciente das exigências e perigos decorrentes da participação, o Atleta assume, ainda assim, a sua vontade, consciente, 
esclarecida e objetiva, em participar, assumindo igual e integralmente, por conseguinte, todos os riscos e consequências que possam ocorrer, declarando, de 
forma expressa, que foi apenas depois de ponderar todas as situações referidas no presente documento que decidiu inscrever-se e participar. 
Submeteu-se a todos os exames médicos, físicos e psicológicos adequados a atestar a sua aptidão para a participação da Prova, não tendo sido, por quem 
quer que seja aconselhado a não participar da mesma por razões de qualquer natureza, se comprometendo ainda a confirmar a sua aptidão no dia da 
realização da Prova. 
Caso a sua condição física ou mental sofra de alguma alteração ou limitação posterior à presente declaração, o Atleta compromete-se a abster-se de participar 
da Prova, bem como de exigir à entidade organizadora qualquer tipo de compensação. 
Conhece e tem prática de manuseio dos equipamentos próprios ou não, inclusive de segurança, utilizados durante a Prova e compromete-se a utilizá-los 
responsabilizando-se por todos e quaisquer danos que a sua utilização possa causar, declarando ainda que estes encontram devidamente inspecionados e 
revisados, prontos para uso severo. 
Todos e quaisquer danos que possa eventualmente sofrer, sejam de que natureza for, serão de sua integral responsabilidade, e não os imputará a quaisquer 
terceiros, sendo pessoas, empresas ou entidades envolvidas, direta ou indiretamente na organização ou promoção da Prova. 
Não consumirá bebidas alcoólicas, substâncias entorpecentes ou qualquer outra que possa afetar a sua aptidão para participar da Prova, antes e durante a sua 
realização, sob pena de exclusão imediata caso flagrado em condições impróprias decorrentes do referido uso, e ainda de todas as sanções legais cabíveis. 
Autoriza o uso de todos os direitos de imagem concernentes à Prova para divulgação em qualquer meio de comunicação, sem nenhuma compensação 
financeira, sendo desnecessária para tanto, qualquer outra permissão verbal ou escrita, bem como transmitir dados pessoais a qualquer terceiro ligado direta e 
indiretamente na organização do evento. 
Se compromete a não utilizar a Prova com intuito político, religioso ou qualquer outro que não esteja vinculado ao esporte, sob pena de exclusão imediata sem 
qualquer compensação financeira para o excluído e em caso de lesão, deverá ainda indenizar a entidade organizadora do evento por quaisquer encargos que 
as mesmas venham a ser chamadas a assumir. 
Leu o presente termo, comprometendo-se a agir em estrito cumprimento do mesmo, bem como da legislação brasileira vigente e especialmente às relações 
estabelecidas entre o Atleta e a entidade organizadora. Declara ainda que é plenamente capaz, encontra-se física e mentalmente apto para a participação na 
Prova, não sofre de qualquer doença, deficiência ou condição física ou mental, que impossibilite, dificulte, condicione ou limite, por qualquer modo, a sua 
participação, ou que possa, por qualquer meio, constituir um perigo para terceiros, participantes ou não. 
Declara ter recebido e conferido o kit contendo (camisa, sacola, número de identificação pessoal ou qualquer outro item promocional). 
Está ciente de que deve estar devidamente identificado pelos meios fornecidos pela organização, da mesma forma como seus equipamentos, antes e durante 
toda a Prova e que em caso de perda ou qualquer outro fato que dificulte esta identificação, deverá procurar imediatamente um responsável para avaliar a 
necessidade de sua exclusão. Caso excluído, não caberá qualquer tipo de compensação. 
Havendo qualquer dúvida ou dificuldade de interpretação do termo, no local da entrega deste e retirada do kit, haverá um responsável para dirimir eventuais 
questões. 
Caso a direção entenda que o Atleta ou seu equipamento não esteja apto a participar, antes ou durante a Prova, haverá sua exclusão imediata sem qualquer 
compensação ou indenização posterior. 
Em função do seu integral acordo com os termos supra, após ponderar todas as situações acima expostas, o declarante, de forma livre e esclarecida, assina 
concordando com todo termo e anexa cópia do seu documento de identidade e declara estar em condições físicas adequadas para participação na prova em 
questão. 
EU LI COM ATENÇÃO ESTE DOCUMENTO E ENTENDO TOTALMENTE SEU CONTEÚDO. ENTENDO QUE ESTA É UMA DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE E AÇÕES LEGAIS E CONCORDO COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES ACIMA CITADOS DE LIVRE E ESPONTÂNEA 
VONTADE PARA PARTICIPAR DESTE EVENTO. 
 

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 
 
Rio de Janeiro, ____ de __________________________ de ____________ 
 
_____________________________________________________________ 

Assinatura (atleta ou responsável em caso de menor de idade) 
 

NOME 
 
_____________________________________________________________ 
 
Identidade 
 
 

 


