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Boletim Informativo – 03/2021 – Anexo Nº 01
3º Desafio Remo Brasil de Remo Indoor
Termo de Isenção de Responsabilidade
O participante inscrito no 3º DESAFIO REMO BRASIL DE REMO INDOOR – EDIÇÃO ESPECIAL ROW TO TOKYO declara que:
1. Possui bom estado geral de saúde, boa forma física, treina regularmente, está apto
para participar em competições de remo indoor e possui atestado médico liberando
para participação esportiva em nível competitivo;
2. É responsável por si próprio e participa desta competição de livre e espontânea vontade, e isenta de quaisquer responsabilidades a Confederação Brasileira de Remo
(CBR), bem como os responsáveis pela organização desta competição, seus apoiadores e também toda a equipe da entidade;
3. Tem pleno conhecimento da prática e das técnicas do remo indoor e está ciente de
todos os riscos originários deste esporte;
4. Isenta a CBR, bem como os responsáveis pela organização desta competição e seus
apoiadores, de toda e qualquer responsabilidade por danos materiais, pessoais, morais, à imagem ou de qualquer outra espécie, que venham a ser causados por terceiros ou demais participantes da competição;
5. Autoriza, de forma gratuita e em caráter definitivo, a utilização de sua imagem pelos
organizadores da competição e seus apoiadores para promoção e divulgação da
competição, incluindo o compartilhamento de imagens com a imprensa;
6. Compreende e está ciente de todo o teor do regulamento da competição e dos itens
deste Termo de Isenção, bem como dos seus direitos e obrigações durante a competição, e acatará todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada
pela organização. Isenta assim, quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer com o participante por consequência de
sua participação no 3º Desafio Remo Brasil de Remo Indoor 2021.

