Termo de responsabilidade do
16º Intercity de Mountain Bike de
Pedro Leopoldo 2018

24 JUNHO

MARATONA XCP

PROVA VÁLIDA PELO RANKING BRASILEIRO E MINEIRO DE CROSS-COUNTRY XCP

O atleta deve se portar com respeito e educação junto a qualquer membro da organização, principalmente
quando for feita alguma solicitação pelo mesmo após o término do evento ou na semana após a realização do
evento.
O atleta que está participando pela primeira vez de uma competição é obrigado a saber tudo sobre o
regulamento e da forma correta de se portar durante um evento esportivo.

Termo de Responsabilidade
Eu, “identiﬁcado na ﬁcha de inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os devidos ﬁns de direito
que:Estou ciente de que se trata de uma competição de ciclismo em estradas de terra, cascalhos e asfalto com o
trânsito liberado para outros veículos; Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova e
estou ciente de que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas;
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação
nesta prova (que incluem possibilidade de invalidez e morte ), isentando a Comissão Organizadora, apoiadores,
parceiros e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos,
que porventura venha a sofrer.
Li, conheço, aceito e me submeto a todos os termos do regulamento desta prova.
Estou ciente das penalidades e possível desclassiﬁcação que posso sofrer ao descumprir o regulamento ou
cometer faltas graves. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste Termo de Responsabilidade.
Parágrafo único: “O regulamento não está em discussão sob hipótese alguma. Caso necessário serão feitas
alterações neste regulamento sem aviso prévio. ”
IMPORTANTE: Os recursos serão julgados pelos Comissários presentes na prova em conjunto com a Direção
de Prova.
Atualizado: Pedro Leopoldo 25 de maio de 2018

Assinatura do atleta ou responsavel

Organização 16º Intercity de Pedro Leopoldo
Para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente, ﬁca eleito o foro da comarca de Pedro Leopoldo, MG.
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