FEDERAÇÃO DE REMO DO RIO GRANDE DO SUL - REMOSUL
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _________________________________________________________, portador do documento de identidade
nº_______________________, nacionalidade ________________________, data de nascimento ___/___/______,
email ______________________________,

Declaro que estou em bom estado geral de saúde, boa forma física e treinado para participar de provas de remo.
1.

Declaro que sou responsável por mim e participo deste evento de livre e espontânea vontade. Que isento de
quaisquer responsabilidades a Federação de Remo do Rio Grande do Sul - REMOSUL, bem como os
responsáveis pela organização dos eventos que esta realizar e também toda a equipe médica oficial.

2.

Declaro ter pleno conhecimento da prática e das técnicas do remo, e estar ciente de todos os riscos originários
deste esporte.

3.

Declaro que isento a REMOSUL, bem como os responsáveis pela organização dos eventos que esta realizar, de
toda e qualquer responsabilidade por danos materiais, pessoais, morais, à imagem, ou de qualquer outra
espécie, que venha, a mim ou aos meus bens, serem causados por terceiros ou demais participantes da
competição.

4.

Autorizo a utilização de minha imagem pela REMOSUL para promoção e divulgação dos eventos e do esporte.

5.

Declaro que para participar das competições, sou possuidor de atestado médico me liberando para participação
esportiva em nível competitivo.

6.

A REMOSUL disponibilizará uma equipe médica para pronto-socorro, com o objetivo de atender às primeiras
necessidades e encaminhar ao hospital ou centro clínico se assim achar necessário. Após este primeiro
atendimento o participante deverá arcar com todas as demais despesas médicas.

7.

A equipe médica se reserva ao direito de decidir se um participante, após ter recebido cuidados médicos,
poderá ou não continuar na competição.

8.

A REMOSUL, bem como a equipe médica dos eventos que a mesma realizar, não se responsabilizarão por
eventuais atendimentos efetuados por pessoal não integrante da equipe médica oficial.

9.

Declaro de livre e espontânea vontade ter compreendido e estar ciente de todo o teor dos regulamentos da
REMOSUL e os itens deste Termo de Isenção, bem como dos meus direitos e obrigações durante os eventos, e
acato todas as decisões da organização, comprometendo-me a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no
que diz respeito a qualquer punição a mim imputada pela organização. Isento assim quem quer que seja de
toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier ocorrer comigo, por consequência da minha
participação nos eventos da REMOSUL neste ano de 2016.

Porto Alegre, _________ de 2016.

Assinatura:_________________________________

