
 
 

COPA TV SERGIPE DE FUTSAL 2017 – ANEXO 06 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

EU, __________________________________________________________________________________ 

1- Estou ciente de que se trata de um evento esportivo de alto rendimento físico. 

2 - Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta competição, e não existe nenhuma recomendação médica que 

me impeça de praticar atividades físicas. 

3 - Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação nesta 

competição, isentando a empresa AGITAÇÃO ESPORTES , A TV SERGIPE,  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 competição. 

4 – Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da competição (disponível no site oficial do 

evento). 

5 - Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha total responsabilidade e/ou 
de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe. 

6 - Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa qualquer falta 

grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova. 

7 – Estou ciente que a organização não se responsabilizará por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas e 

terceiros venham a sofrer durante a participação ou em qualquer momento do evento, e nem haverá qualquer tipo de reembolso de 

materiais dos atletas por parte da organização , sendo esses de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos, 

8 - 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 empresa AGITAÇÃO ESPORTES., organizadores, mídia, 

cinegrafistas, fotógrafos, apoiadores, parceiros do evento e patrocinadores. 

9 - Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO, 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 competição. 

  

ARACAJU ,______de ______________________de 2017. 

  

RG:_______________________________________ 

  

ASS:_______________________________________________________________ 


