MESMO SENDO UM PASSEIO E NÃO UMA COMPETIÇÃO, ESTE EVENTO PODE
OFERECER PEQUENOS E IMPROVÁVEIS RISCOS, COMO QUEDA GRAVE,
ATROPELAMENTO, SE PERDER, ATLETAS COM OU SEM PREPARO FÍSICO
ADEQUADO PASSAREM MAL, ENTRE OUTROS.

PARA MINIMIZAR TAIS RISCOS, OFERECEMOS SEGURO PESSOAL PARA
INSCRITOS NO SITE E/OU NO LOCAL, ESTRUTURA COM AMBULÂNCIA,
VEÍCULOS DE APOIO, SINALIZAÇÕES, EQUIPE COM RÁDIO E GUARDA.

PORÉM, SE INSCREVENDO NESSE PASSEIO, VOCÊ CONCORDA EM ISENTAR
A ORGANIZAÇÃO DO

EVENTO EM

QUALQUER RESPONSABILIDADE

RELACIONADO A SUA SAÚDE PESSOAL, SUA BICICLETA OU SEU VEÍCULO
ESTACIONADO, É DE RESPONSABILIDADE DE CADA PARTICIPANTE TER
SEGURO E/OU CUIDAR DE SUA SAÚDE E SEUS BENS.

ADVERTÊNCIA:

O Jaguariúna Mountain Bike Day, tanto como atividade desportiva, de lazer ou cicloturismo, bem como todas as
demais atividades a ele relacionadas, é perigoso e há riscos envolvidos na sua participação. Mesmo praticado
com a estrita observância de todas as normas de segurança que regem o esporte, há chances de que os seus
participantes possam vir a sofrer sérios ferimentos em decorrência de sua prática.

O ciclista, acima qualificado, doravante denominado simplesmente participante, neste ato representando-se ou
sendo assistido/representado por seu responsável legal, firma o presente termo de isenção de
responsabilidade, declarando expressamente estar de acordo com o inteiro teor de todas as cláusulas abaixo:
1. Declaração:
Declaro haver escolhido livre e voluntariamente participar do Amparo Mountain Bike Day que será realizado
na cidade de Amparo, SP no dia 21 de novembro de 2021
2. Risco:
O participante declara que tem pleno conhecimento da natureza, finalidade e riscos envolvidos na prática do
passeio e, livre e voluntariamente, decide incorrer nestes riscos responsabilizando-se pelo uso de equipamento
de proteção adequado para a atividade desportiva (capacete e luva);
3. Cláusula de não indenizar:
O participante ao assinar o presente termo, isenta o Município de Amparo, SP, bem como todos os seus
dirigentes, funcionários, representantes e prepostos de qualquer natureza de toda e qualquer responsabilidade
por danos materiais, pessoais, morais, à imagem, ou de qualquer outra espécie, que venham a ser causados a
sua pessoa ou á seus bens.
4. Responsabilidade perante terceiros:
O participante, ao assinar o presente termo, expressamente se responsabiliza por todo e qualquer dano,
material, moral, à imagem ou de qualquer outra espécie, que por sua ação ou omissão venha a ser causado a
terceiros. Isenta o Município de Amparo, bem como todos os seus dirigentes, funcionários, representantes e
prepostos de qualquer natureza, de toda e qualquer responsabilidade indenizatória que possa vir ser pleiteada
por terceiros, como decorrência de ato comissivo ou omissivo praticado pelo participante.

5. Estado de saúde:
O participante declara que goza de bom estado geral de saúde, não sendo portador de qualquer enfermidade
ou distúrbio físico ou psíquico; que não se submete anualmente a qualquer tratamento médico que o
impossibilite de praticar qualquer atividade desportiva; que não é e nem nunca foi portador de distúrbios
cardíacos ou pulmonares, diabetes, problemas nervosos ou psíquicos; que não sofre de desmaios frequentes ou
de convulsões, pressão alta ou baixa; que não sofre de qualquer outra enfermidade que pela sua natureza
torne incompatível a prática do Passeio Ciclístico pela sua pessoa.

