
                                                                                                       
 

EVENTO: 9ª MEIA MARATONA TRIBUNA RIBEIRÃO 
Nome:                                                                                                                                                               
Tel. ________________________________________  Emergência:                                                                                                                               
Data Nasc. / Idade:                                                                                                                                           
Peito Nº                                                                                                                                                             
Modalidade:                                                                                                                                                     
Camiseta:                                                                                                                                                         

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Termo de responsabilidade do participante. 
 

Estou ciente que os Sistemas Tribuna Ribeirão, Ticket Agora, Runner Brasil e Ativo pelos quais  efetuarei e concretizarei minha solicitação 
de participação neste evento são simplesmente o canal de comunicação pelo qual pude formalmente efetivar meu pedido no referido even- 
to, não imputando aos mesmos, por qualquer motivo que for e em tempo algum, nenhuma responsabilidade  em razão da, e não restritas 
as razões abaixo relacionadas. 

 
1. Da realização ou não do referido evento. 
2. Da minha participação ou não no referido evento 

 
Declaro que são verdadeiras as informações por mim fornecidas, tanto em meu cadastro, assim como dos participantes que constam em 
meu pedido informações estas fornecidas por mim no ato da inscrição online ou da retirada de kit. 
Declaro que participo deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade  os organizadores e patroci- 
nadores. 
Declaro estar em boa forma física e com saúde perfeita para executar a tarefa que me proponho. 
Declaro que, todo material e equipamentos necessários para a realização da tarefa a que me proponho exceto o kit de participação forne- 
cido e do qual estou ciente são de minha inteira responsabilidade. 
Conheço e estou de acordo com todos os itens do regulamento (disponibilizado no site deste evento) e acato todas as decisões da orga- 
nizadora, comprometendo-me  a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a qualquer punição a mim imputada pela 
Organização. 
Autorizo os Organizadores, e seus parceiros comerciais a enviar ou compartilhar entre si ou com terceiros os dados por mim fornecidos 
por qualquer meio eletrônico ou não, correspondências para os endereços por mim fornecidos. 
Autorizo a utilização pelos Organizadores,e seus parceiros comerciais, renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser 
auferidas com materiais de divulgação, minha imagem, endereços de correspondência eletrônico ou físico direitos de arena, , campanhas, 
informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações,  materiais jornalísticos, mídias sociais (Twitter, Facebook, Youtube,Instagram, 
WhatsApp e não somente estes, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídias atualmente 
disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas. 
Fica expressamente entendido por mim que no caso das informações cedidas por mim no ato desta solicitação serem utilizadas em qual- 
quer contrato, item de merchandising,  propriedade de arena ou documento envolvido no decorrer de meu cadastro ou solicitação é de 
minha exclusiva responsabilidade, a verificação e a correção das informações utilizadas pelos Organizadores, e seus parceiros comerciais 
não imputando em momento algum qualquer responsabilidade por consequências que possam advir destes erros ou omissões da minha 
parte. 
Em momento algum imputarei aos Organizadores, e seus parceiros comerciais qualquer responsabilizando sobre as informações cedidas 
e que não cabe a estes, qualquer tipo de verificação ou acompanhamento destas. 
Declaro expressamente que em caso de divergência destas informações qualquer correção é de minha inteira e ampla responsabilidade 
e será solicitada por escrito no momento da retirada de kit feita por mim ou por terceiros em meu nome 
Caso não haja da minha parte nenhum tipo de comunicado considero as referidas informações utilizadas como verdadeiras e corretas. 

 

 
 
 

NOME TELEFONE ASSINATURA 
 
 
 
 
 

NOME DO RESPONSÁVEL TELEFONE DO RESPONSÁVEL ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/PAI 


