EQUIPE

BORA

TRILHAR

Termo

DE
RESPONSABILIDADE

Por este documento e em consideração a minha admissão voluntariamente como participante em eventos e
atividades da Equipe Bora Trilhar, entendo e concordo que:
1. Minha inscrição para o evento: Trilha da diversão, a realizar-se no dia 05 de Outubro de 2019, dá-se
por livre e espontânea vontade nesta data, na qualidade de participante; e
2. Como participante, comprometo-me a respeitar a legislação vigente dentro das Unidades de Conservação
e Parques, assim como as de âmbito municipal, estadual e federal, assumindo toda e qualquer consequência
de meus atos no período de duração do evento; e
3. Comprometo-me a seguir atentamente as orientações dos condutores, aumentando assim a minha
segurança durante o evento;
4. Tenho total conhecimento de que os condutores não são guias de turismo, não exercem atividade remunerada,
não possuem técnicas ou habilidades especíﬁcas, sendo o evento de caráter não lucrativo, informal e entre amigos;
5. O respeito a natureza, e o respeito a terceiros, tanto física como moralmente, sejam eles participantes, assistentes,
organizadores ou demais pessoas ou bens, é fundamental para que o evento alcance seus objetivos esportivos e
sociais. Reconheço estas prioridades e comprometo-me também a respeitá-las e;
6. Eu declaro e atesto estar apto e em condições físicas e mentais que permitam a participação no evento, e
declaro que sou maior de idade, responsável por meus atos; e
7. ESTOU CIENTE de que não existe uma equipe de RESGATE E DE PRIMEIROS SOCORROS exclusiva
nestes eventos. O resgate e primeiros socorros, quando necessários, serão realizados pela instituição
municipal ou estadual de salvamento mais próximo e possível de ser acionada e acontecerão de acordo
com as decisões tomadas pelas autoridades competentes de salvamento;
8. LEIA COM ATENÇÃO – OS RISCOS DE ACIDENTES NAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS
NESTE EVENTO SÃO SIGNIFICATIVOS, tais como:
8.1. Possibilidades de quedas com deslocamentos ósseos, luxações fraturas, queimaduras, mordidas e picadas
de animais peçonhentos, contato com plantas venenosas e acidentes
de qualquer outra natureza outdoor (ao ar livre); e
8.2. Exposição máxima à radiação UV com possibilidade de INSOLAÇÃO e DESIDRATAÇÃO nos casos mais
graves; e
8.3. Apesar de regras especíﬁcas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, o risco de
sérios danos existe; e
9. ISENTO e DESOBRIGO os condutores, seus organizadores sob qualquer vínculo, autoridades, entidades,
com qualquer dano que eu possa vir a sofrer; e DECLARO ainda, que, por livre e espontânea vontade
participar desse evento, o que caracteriza o aceite de todos os avisos deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, bem como, ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE POR TODOS OS MEUS ATOS
E RISCOS AOS QUAIS ME EXPUSER, ISENTANDO ASSIM O GRUPO DE QUAISQUER ÔNUS OU
ENCARGOS CÍVEIS OU CRIMINAIS.

