
TERMOS DE ACEITE 

Eu, abaixo identificado, de livre e espontânea vontade, de boa fé  e no perfeito uso de minhas faculdades,  DECLARO 
para os devidos fins de direito que: 

1. Participarei do CIRCUITO ÔXE DE TRIATLO, que será realizado no dia 22/08/2021, na praia do Cotovelo e Alphaville
– Parnamirim RN, na seguinte modalidade:

 (    ) MINI SPRINT  (    ) SPRINT  (    ) OLIMPICO 
2. Estou ciente que é uma prova de TRIATHLON, organizada e operada pela ÔXE EVENTOS EIRELI.

3. Estou em pleno gozo de saúde e em condições de participar do evento, não apresentando qualquer tipo de
impedimento ou restrição à prática de exercícios físicos e atividades esportivas. 

4. Tenho plano de saúde

(    ) Não,  (    ) Sim, ________________________________________ (Nome do plano). 
5. Asseguro que sou capacitado(a) e estou devidamente treinado(a) e em condição física adequada para participar sem
colocar em risco a minha saúde ou segurança. 

6. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos e suas consequências pela participação nesta
PROVA (que incluem possibilidade de acidentes, patologias agudas e crônicas, doenças, invalidez, amputação e
morte), isentando a OXE EVENTOS, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores, bem como todas as
pessoas, físicas e jurídicas, e entidades que cederam seus espaços e instalações para a realização deste evento
(coletivamente, as “Partes Isentas), de toda e qualquer responsabilidade, por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação na PROVA. Isento ainda os organizadores do evento
de qualquer responsabilidade moral e/ou financeira se a prova for cancelada por razões adversas a realização da
competição. Concordo em defender e indenizar as Partes Isentas em relação a toda e qualquer reclamação/s trazido/s
por mim ou em meu nome, cônjuge, membro da família, coparticipante, ou qualquer pessoa, por qualquer prejuízo,
dano, morte, perda de propriedade, roubo de propriedade, ou outra perda de alguma forma relacionada à minha
inscrição ou participação nas atividades, incluindo sem restrição o uso de equipamentos e instalações.
7. Estou ciente de que todo o material e equipamentos necessários à minha participação são de minha inteira
responsabilidade e estão de acordo com as regras previstas no Regulamento.
8. Estou ciente das penalidades e possível desqualificação que posso sofrer, caso descumpra o regulamento ou cometa
falta grave.

9. Concedo, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil e no exterior, o direito de usar minha
imagem, voz, sons durante o treinamento, a competição e após a chegada, em qualquer suporte existente ou que venha
a ser criado, a serem captados por todas as formas de sinal existentes, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação do evento, sem ônus para a ÔXE EVENTOS, organizadores, mídia e patrocinadores.

10. Autorizo o uso legítimo de minha imagem capturada pelo organizador ou patrocinadores, por meio de fotografia ou
vídeo, sem que me seja devida qualquer contraprestação financeira, ressarcimento ou indenização
11. Estou ciente que a minha bicicleta só será entregue mediante a apresentação do chip. Caso não esteja de posse
do mesmo, devo pagar R$ 200,00 (duzentos reais) como forma de ressarcimento. 

12. Estou ciente e de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando todas as Partes
Isentas, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vir a ocorrer por consequência da minha participação 
nesta PROVA. 

13. O Declarante compromete-se a abster-se do consumo de bebidas alcoólicas, de substâncias estupefacientes ou de
quaisquer outras que possam afetar a sua aptidão para participar nas provas, antes e durante a sua realização, sendo
certo que, mesmo assim, caso o faça, qualquer dano, pessoal ou material, causado ao próprio ou a terceiros, decorrente
do referido uso, será da sua integral e exclusiva responsabilidade, sem prejuízo da aplicação de sanções decorrentes
da legislação antidoping, do regulamento do Evento e de quaisquer outras responsabilidades legais.
14. Declaro que não irei participar do evento, caso esteja sentindo: febre, tosse seca, dor de garganta, diarreia,
conjuntivite, dificuldades de respirar, dor no peito ou qualquer outro sintoma de COVID19, como também declaro ter
ciência dos protocolos sanitários adotados pelo evento, para evitar a proliferação do vírus e cumprirei as medidas.
15. Afirmo que tenho 18 (dezoito) anos de idade (ou que estarão completos no dia do evento) ou mais. Li, conheço,
aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA, acatarei todas as decisões do
organizador, comprometendo-me a delas não recorrer a nenhum órgão ou tribunal.

16. Fica eleito o foro da cidade de Parnamirim, preterido qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Termo de Responsabilidade. 

Parnamirim, _______ de agosto de 2021. 

 (Assinatura do participante e/ ou responsável ) 

             CPF:  ________._________._________- _______ 


