TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,________________________________________________, inscrito no CPF_____________________, no perfeito uso de minhas
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
Informo que caso, antes do dia da competição, apresente sintomas de COVID-19 ou suspeita que possa estar contaminado, irei
informar a organização com a maior antecedência possível e não comparecerei ao evento.
Caso, em até 15 dias após a realização do evento, eu seja diagnosticado com COVID-19, deverei avisar à organização.
1. Estou ciente de que para prova TH3 TRI HARD se trata de um percurso de 113 km, divididos em 1.9 km de natação, 90 km de ciclismo e
21.1km de corrida / TH3 TRI SPRINT 750m de natação, 20 km de ciclismo e 05km de corrida / TH3 TRI SUPER SPRINT 400m de natação, 10
km de ciclismo e 2,5km de corrida.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA, e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica
que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação nesta PROVA (que
incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a Triativa Eventos Ltda , seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA
E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da
participação nesta PROVA.

No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o (a) participante aceita
todos os termos do Regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o Termo de


Através do presente instrumento autorizo a Triativa e seus patrocinadores utilizarem sistema de dados através do TERMO DE
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD.



A inscrição é intransferível para terceiros ou para outros eventos, sob qualquer argumento médico ou pessoal, salvo disposição em
contrario neste regulamento. O participante não pode ceder a sua inscrição sob pena de ser suspenso pelo período de dois (02) anos
das provas da Triativa Eventos Ltda e da FPTri.



Em caso de cancelamento da inscrição, por qualquer que seja o motivo, até o dia 11 (onze) de março de 2022, o atleta terá direito à
50% do valor pago a título de reembolso; após esta data não haverá reembolso, sob qualquer argumento médico ou pessoal. Se o
evento for adiado pelas autoridades Municipais/ Estaduais / Nacionais não haverá reembolso e sim transferência de inscrição para o
evento em data a ser liberada pelo município.



Para o cancelamento o atleta deverá enviar um e-mail para contato@triativaeventos.com.br formalizando o cancelamento até o dia
11/03/2022.



A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de
inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.



Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será
desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento da PROVA.
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, bem como
meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político sem a devida autorização por escrito dos organizadores
ou qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado
pela organização ou autoridades das áreas acima descritas.
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo,
declaro ter pleno conhecimento e concordância com o regulamento do evento, bem como me comprometo a respeitar as áreas da organização
destinadas às equipes. Entendo que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados ou
que interfiram no andamento do evento, assim como locais sem autorização por escrito da organização, e que a desobediência deste item pode
fazer com que eu seja retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo.
7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu
direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como de familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em
qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus.
9. Estou ciente de que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública ou impedimento pelas autoridades do município
todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos, serão suportados única e exclusivamente
por mim, isentando a Comissão Organizadora e a Triativa pelo ressarcimento de qualquer destes custos.
10. Compreendo e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda
e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA.
11. Assumo todas as despesas com hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras necessárias ou provenientes da
minha participação neste evento; antes, durante ou após o mesmo.
Local__________________________
Data____/____/________.
_________________________________________________
Assinatura do Atleta = Aceite do Atleta na inscrição ONLINE ( item obrigatório para prosseguir na INSCRIÇÃO).
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