TERMO DE RESPONSABILIDADE
DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma prova pedestre com distâncias de 5 e 10 Km
para corrida, onde me declaro inscrito através do formulário de inscrição em anexo para uma
dessas modalidades;
2. 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, como no
Atestado Médico solicitado no momento da retirada do kit do atleta desta prova;
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte),
isentando a 3° GM RUN, 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;
4. Autorizo também a qualquer membro da Equipe de Saúde da prova em assistir-me, assim como
a realizar em mim todos os procedimentos necessários para tal atendimento. Estou ciente que a
Equipe de Saúde da prova tem como objetivo somente o atendimento as intercorrências médicas
que sucederem durante a prova e a remoção dos atendidos
para os hospitais de retaguarda designados, não sendo responsável por minha avaliação médica
prévia a prova, que é de minha responsabilidade individual.
5. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA;
6. Em caso de participação neste evento, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o
regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas ás mesmas, e
que está vedada minha participação nas estruturas de apoio, podendo ser retirado da prova e do
local do evento em qualquer tempo;
7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do
evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus
para a 2° GM RUN, organizadores, mídia, apoiadores e patrocinadores;
8. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE,
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier
a ocorrer comigo por consequência da
minha participação nesta PROVA.
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