Termo de responsabilidade
Ultimate Bootcamp 2018
AVISO – As corridas de obstáculos podem ser perigosas.
Cada participante é responsável pelos seus actos e escolhas. O Ultimate Bootcamp
tem alguns obstáculos que são obviamente perigosos. Ao participar nesta corrida os
participantes, Challenge, Team Challenge e Família, assumem a escolha de completar todos os
obstáculos e, não serão forçados a fazer algo com que não estejam confortáveis.
No caso dos participantes da parte competitiva (Team Challenge, equipa de 7 participantes), esta
terá lugar no final da corrida num local demarcado e funcionará por eliminatórias, no entanto para as
equipas poderem marcar a sua presença, terão de chegar até no máximo 2h depois da partida e iremse anunciar á mesa do recinto da zona de competição, mesmo assim só as 10 primeiras é que poderão
participar, as restantes serão consideradas eliminadas.
Os obstáculos desta corrida incluem água a alguma profundidade, escalada a alturas
consideráveis, árvores, pesos, terreno irregular e mais. O participante e encarregados de
educação assumem a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam decorrer desta
corrida.
A equipa dos Braves estará presente para apoiar e ajudar, no entanto, não assumem
qualquer responsabilidade sobre as acções dos participantes ou quaisquer lesões ou
danos que daí decorram.
Cada participante encontra-se coberto pelo seguro mínimo de acidentes pessoais
previsto na Lei. Baseado no termo de aceitação de responsabilidade abaixo, em caso de
acidente é responsabilidade do participante acidentado pagar a franquia associada ao
acidente pessoal.
1. Ao assinar este termo de responsabilidade confirmo que conheço os riscos
envolvidos na minha participação no Ultimate Bootcamp by Braves e, assumo
totalmente a responsabilidade. Compreendo e concordo que em caso de acidente,
perda ou e ferimento que eu sofra, a organização do Ultimate Bootcamp by Braves
não será responsabilizada.
2. Confirmo que não tenho conhecimento de qualquer condição médica que possa
afetar e condicionar de qualquer forma a minha participação nesta corrida.
3. Eu aceito que a Chapter Evolution – Associação de Defesa Pessoal pode utilizar as
fotos ou vídeos que incluem imagens de minha pessoa ou da criança a meu cargo
para publicidade ou outros fins.
4. Eu li e aceito os regulamentos e instruções do evento.
Ultimate Bootcamp 2018, Quarteira ___de_________de 2018
Nome(adulto participantes) .....................................................................................................
C.C. ou BI …………………….……
Criança ………………………………………………………………………………………………………………………….
C.C. ou BI ………………………….
Eu, _______________________________________________________, declaro que autorizo o
meu filho/criança a meu cargo, e me responsabilizo pela participação na prova Ultimate
Bootcamp by Braves.
Assinaturas: Tutor ..............................................

Adulto(participante) ………………………………………

