Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

TERMO DE RESPONSABILIDADE
1. Identificação de Risco
Eu, abaixo assinado, declaro estar ciente e reconheço os perigos inerentes na participação de
treinamento e/ou competições nas modalidades de Bobsled, Luge, Skeleton, Patinação no Gelo, Hoquei
no Gelo e Curling, riscos como os perigos relacionados com a velocidade e a força de gravidade, seja
durante os treinos ou durante as competições em si.
Assumo que há risco em se tentar alcançar os melhores resultados, exigindo de minha parte o máximo
de esforço físico, até os limites máximos. Assumo outrossim, que a participação de esporte competitivo
como os acima descritos, colocam em risco propriedade ou bens pessoais, ou de terceiros ademais, eu
sei e aceito que, por minha participação, ou a risco de me expor ou expor a terceiros, a graves lesões
corporais, ou até mesmo a morte. Aceito ainda que os
acima mencionados riscos podem envolver circunstâncias ambientais, equipamento técnico, influencia
climática, riscos naturais ou não, durante as competições e treinos. Reconheço que certos movimentos
não podem ser sempre previstos ou controlados e daí evitados ou impedidos com uso de equipamento
de segurança.
2. Reconhecimento de Risco
Declaro que sempre que participar de competições e treinos, voluntariamente assumo todos os riscos e
perigo. Reconheço estes perigos e riscos sempre que me inscrevo para correr, se tiver dúvidas e/ou
objeções poderei a qualquer momento, recusar a participar e desistir da prova em seu início. Concordo
em examinar o local do treino e competição de maneira completa (incluída a pista, a rota, etc), verificar
pessoalmente o equipamento de segurança.
Concordo em comunicar qualquer dúvida que tiver e sugerir melhoramentos a pessoa encarregada da
competição ou do júri, pessoalmente ou pôr intermédio de meu capitão antes do início. Não obstante
minhas considerações com minha participação no início da prova estarei aceitando as condições de
pista, além das medidas de segurança existente, aceitando os riscos inerentes com esta largada.
Compreendo que tenho a obrigação de relatar qualquer
dúvida que tenha com relação a competição ou treino e que na falta de tal relato, estarei abrindo mão
de qualquer eventual demanda.
3. Responsabilidade Pessoal
Concordo que posso ser responsabilizado pôr terceiros pôr danos oriundos de lesões corporais ou danos
a propriedade resultado de minha participação dos treinos ou competição. Assumo total e pessoal
responsabilidade pelo equipamento que usar no treino e/ou competição e também reconheço não ser
de responsabilidade do organizador, promotor ou coordenador a inspeção ou supervisão de tal
equipamentoE (Legível)
ASSINATURA (Atletas de 18 anos

Data:
_______________________________
Assinatura do Atleta*
*Adicionar também nome e assinatura do responsável em caso de menor de idade.
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