
 

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
Eu, .............................................................................................................................................................. , 

portador do CPF Nº .............................................................. , nascido em .......... / .......... / .......... , 

declaro que estou em bom estado geral de saúde, possuo boa forma física e estou trei-

nado para participar de provas na modalidade Remo de Praia durante a COPA BRASIL 

DE REMO DE PRAIA, a ser realizada nos dia 05 e 06 de fevereiro de 2022. 

1. Declaro que sou responsável por mim e participo deste evento de livre e espontânea vontade, que 
isento de quaisquer responsabilidades a Confederação Brasileira de Remo e a Federação de Remo de 
Santa Catarina, bem como a equipe organizadora deste evento e toda a equipe das entidades; 

2. Declaro ter pleno conhecimento da prática e das técnicas do Remo de Praia e estar ciente de todos os 
riscos originários deste esporte; 

3. Declaro que isento a Confederação Brasileira de Remo e a Federação de Remo de Santa Catarina, bem 
como os responsáveis pela organização deste evento, de toda e qualquer responsabilidade por danos 
materiais, pessoais, morais, à imagem, ou de qualquer outra espécie, que venha, a mim ou aos meus 
bens, serem causados por terceiros ou demais participantes da competição; 

4. Autorizo a utilização de minha imagem pelos organizadores e pelos apoiadores do evento para pro-
moção e divulgação. Esta autorização é concedida a título gratuito, em caráter definitivo, abrangendo o 
uso da imagem em todo e qualquer material relacionado a COPA BRASIL DE REMO DE PAIA. As imagens 
captadas poderão ser compartilhadas com veículos de imprensa; 

5. Declaro que sou possuidor de atestado médico me liberando para participação em atividades esporti-
vas de nível competitivo;  

6. Declaro de livre e espontânea vontade ter compreendido e estar ciente de todo o teor do regulamento 
da competição e os itens deste Termo de Isenção, bem como dos meus direitos e obrigações durante o 
evento, e acato todas as decisões da organização, comprometendo-me a não recorrer a nenhum órgão 
ou tribunal, no que diz respeito a qualquer punição a mim imputada pela organização. Isento assim quem 
quer que seja de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier ocorrer comigo, por conse-
quência da minha participação na COPA BRASIL DE REMO DE PRAIA. 

 

Local: ............................................................................................. Data: ................................................. 

Assinatura: ................................................................................................................................................ 

Nome do Responsável (se menor de idade): .................................................................................. 

Assinatura do responsável: ................................................................................................................. 


