
                                                                                           

 1/1

     
 GPS nº__________  

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE // DECLARAÇÃO 

 
Eu, abaixo assinado, inscrito para participar da atividade BIKE REGULARIDADE, para que surtam todos os 
efeitos legais, declaro que entendo e concordo que: 
 

1- Estou ciente que há riscos de acidentes durante esta competição. Assumo por livre e espontânea 
vontade todos os riscos envolvidos e suas conseqüências. 

2- Em caso de acidente, eu e minha família isentamos integralmente o BIKE REGULARIDADE, seus 
organizadores, colaboradores, apoiadores, proprietários dos locais por onde passarão as provas e a 
Prefeitura do município sede de toda e qualquer responsabilidade legal, por quaisquer danos que 
venhamos a sofrer. 

3- Atesto estar em condições físicas e psicológicas para participar da competição. 
4- Concordo que a organização pode adiar, cancelar ou modificar o evento, em parte ou no todo, por 

motivos de força maior ou necessidades técnicas ou de segurança, sendo que nenhum reembolso 
será devido. 

5- Conheço e aceito integralmente todos os termos do regulamento e boletins informativos do BIKE 
REGULARIDADE. 

6- Me responsabilizo integralmente pelas informações fornecidas à organização quando da inscrição. 
7- Conferi na retirada e assumo integralmente a responsabilidade da guarda e transporte dos 

equipamentos de GPS na prova. Os devolverei em perfeitas condições ao final da prova. 
8- Assumo integralmente a responsabilidade civil e criminal por meus atos durante a competição 
9- Declaro ter lido, ter sido orientado e estar de acordo com os protocolos sanitários para o 

distanciamento social necessário para a realização da competição. 
  

AUTORIZAÇÃO 
 
Em caso de danificação, perda ou não devolução dos GPS autorizo a cobrança no valor de R$ 380,00 (por 
equipamento) para reposição dos mesmos. 
 
Autorizo a utilização de minha imagem pelo BIKE REGULARIDADE e pela Prefeitura do município sede para 
a divulgação da modalidade em qualquer veículo e por tempo indeterminado. 
 
 
Local __________________, ___/ ___/_____. 
 
 
 
 
 
 

  
NOME DA EQUIPE/COMPETIDOR:___________________________________________________ 

 
 
 
Assinatura   ____________________________________________________________________ 
 
 
CPF ________________________________________           Celular: (___)_________________ 


