
 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu reconheço que FODAXMAN EXTREME TRIATHLON é uma prova de limites           

físicos e psicológicos extremos, que apresenta risco de lesões graves, de perdas            

materiais e até de morte. Desta forma declaro que estou ciente e assumo todos              

os riscos de participar do FODAXMAN EXTREME TRIATHLON e suas          

consequências. Declaro que estou fisicamente apto, que treinarei suficientemente         

para participar da prova e que não fui orientado por nenhum profissional da área              

médica a não participar deste evento. Eu isento a organização do FODAXMAN            

EXTREME TRIATHLON, assim como todos seus patrocinadores, apoiadores,        

diretores, produtores, voluntários, órgãos governamentais dos níveis municipal,        

estadual e federal de toda e qualquer espécie de reclamação e/ou           

responsabilidade por morte, lesões corporais, invalidez parcial ou permanente,         

danos materiais, despesas médicas ou hospitalares, roubo ou danos de qualquer           

espécie, inclusive as perdas econômicas, que possam no futuro surgir          

relacionados com a minha participação no evento, mesmo se tais perdas,           

prejuízos ou ônus forem causados por atos negligentes e/ou omissões das           

pessoas e/ou entidades listadas no início deste parágrafo. Estou ciente de que há             

tráfego de veículos e de pessoas no percurso, e assumo todos os riscos de nadar,               

pedalar e correr neste percurso. Eu também assumo todos e quaisquer OUTROS            

RISCOS associados a minha participação no FODAXMAN EXTREME TRIATHLON,         

inclusive, mas não limitados a quedas e acidentes, efeitos do clima como calor,             

frio e umidade, condições das estradas, eventuais riscos que possam ser gerados            

pelos espectadores ou voluntários. Eu concordo em não processar qualquer das           

pessoas ou entidades neste parágrafo listadas, sejam quais forem os motivos,           

isentando-as de quaisquer responsabilidades sob condições das estruturas e         

materiais utilizados no evento, sobre as regras do evento ou áreas nas quais o              

evento ocorrerá. Eu concordo em ceder os direitos de meu nome e de minha              

imagem para os organizadores do FODAXMAN EXTREME TRIATHLON para fins de           

divulgação e promoção do evento e renuncio a todo e qualquer direito a             

compensação decorrente do uso de minha imagem ou de meu nome. Estou            

ciente que o envio deste termo, ainda que totalmente e corretamente preenchido            

não assegura a minha participação no FODAXMAN EXTREME TRIATHLON.         

DECLARO que terei pelo menos 18 (dezoito) anos de idade  ou  mais  no  dia da                   

prova.  

 

NOME:____________________________

LOCAL:_______________________ 

ASSINATURA:______________________ 

DATA:________________________  


