
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA PEDAGÓGICA - ACAPE

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS.

Atleta Nº:

Data de Nascimento: 

Nome:

RG:

CPF:

Passaporte (somente para estrangeiros):

1) Minha Inscrição para o 1ª COPA OESTE DE CAPOEIRA DO GRUPO MUZENZA, dá-se por

minha livre e espontânea vontade, na qualidade de participante, declarando-me, neste ato, capaz para

todos os atos da vida civil.

2) Como participante, comprometo-me a RESPEITAR A LEGISLAÇÃO vigente, seja ela Municipal,

Estadual ou Federal, assumindo toda e qualquer conseqüência de meus atos no período de duração do

evento.

3) Comprometo-me A SEGUIR ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES dos organizadores 1° COPA OESTE

DE CAPOEIRA, aumentando assim a minha segurança durante todo o evento.

4) Comprometo-me a informar à organização do evento, o mais rápido possível, sobre qualquer perigo que

venha a observar durante a minha participação no evento.

5) Atesto que estou apto a participar deste evento, sou responsável pelos meus atos e/ou estou

devidamente autorizado a participar.

6) Tenho conhecimento e aceito que, aos organizadores cabe ao direito de ADIAR, CANCELAR OU

MODIFICAR O EVENTO, POR QUESTÕES QUE ENVOLVAM A SEGURANÇA dos participantes e da

equipe de trabalho.

7) Reconheço que as atividades dos organizadores se restringem a contribuir para que o evento se realize

com sucesso, o qual depende também dos participantes do evento.

8) Estou ciente da existência de uma equipe de resgate e primeiros socorros neste evento. O resgate e

primeiros socorros, se necessários, ocorrerão somente caso haja condições favoráveis e que permitam tal

operação sem riscos a mim e a equipe de resgate.
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9) Uso de imagem: Os integrantes das equipes e acompanhantes autorizam/aceitam serem divulgados

através de fotos, filmes e entrevistas em vinculação em rádios, televisão e demais mídias para fins

informativos, promocionais e publicitários pertinentes ao evento 1° COPA OESTE DE CAPOEIRA, sem

qualquer ônus à organização do evento.

10) Os organizadores do evento comprometem-se a usar EQUIPAMENTOS DE EXCELENTE

QUALIDADE, bem como pessoal treinado para conduzir as atividades com segurança. Os riscos

decorrentes das atividades envolvidas neste Campeonato, porém, são significativos: possibilidades de

deslocamentos, entorses, luxações, lesões ou fraturas. Apesar das regras específicas, equipamentos e

disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, o risco de danos pode acontecer.

11) Eu, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, ISENTO e desobrigo a

organização do evento 1° COPA OESTE DE CAPOEIRA sob qualquer vínculo, autoridades, entidades

patrocinadoras, anunciantes, voluntários e se aplicável, com respeito a qualquer dano que eu possa

vir a sofrer.

Foz do Iguaçu,

Assinatura do Atleta:

CPF ou RG do Atleta:

* Obrigatório o preenchimento abaixo para os incapazes e menores de 18 anos:

Nome do Responsável:

Assinatura do Responsável:

CPF ou RG do Responsável:

de de 2022

Após ter lido este Termo de Responsabilidade e Acordo de Implicação de Risco e tendo compreendido 

seus termos, entendo que estou desistindo de direitos substanciais através de minha assinatura, a qual 

faço livre e voluntariamente, sem qualquer coerção. 
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