VI Edição da Maratona CAF - Caracas 2017
ANEXO “B”
Isenção de Responsabilidades de Proteção de Dados
Maratona CAF - Caracas 2017
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES E PROTEÇÃO DE DADOS
Eu, __________________________________, maior de idade, número de corredor ________ declaro
que de forma voluntária decidi participar da VI Edição da Maratona CAF-Caracas e entendo que
participar nessa corrida é uma atividade de risco, e que estou em perfeito estado físico e de saúde, sem
padecer de nenhuma condição, doença, lesão ou afecção que desaconselhe minha participação na
mesma, assim como adequadamente treinado para participar da mesma.
Estou de acordo em cumprir com qualquer decisão proveniente de qualquer juiz ou qualquer outra
autoridade do Evento, em relação à minha capacidade para concluir a corrida com segurança e o
cumprimento dos tempos estabelecidos para a hora de encerramento de cada modalidade ou sobre
qualquer outro aspecto em relação à minha participação na mesma.
Assumo todos os riscos associados com a minha participação na VI Edição da Maratona CAF- Caracas,
incluindo, mas sem se limitar a isso, quedas e outros acidentes, contato com outros participantes,
efeitos relacionados com o clima, incluindo temperatura e/ou umidade, condições das ruas e trânsito
veicular, e quaisquer outras condições do percurso que repercutam em qualquer tipo de dano; riscos
todos conhecidos e avaliados por mim.
Tendo lido esta declaração e conhecendo os fatos e riscos associados à minha participação na VI Edição
da Maratona CAF-Caracas, por meio da presente libero a CAF e seus funcionários (representantes e
sucessores, organizadores, administradores e voluntários), a FVA, as empresas encarregadas da logística
do evento, e todos os patrocinadores, assim como a seus representantes e sucessores, em seu conjunto
as “Instituições”, de reclamações ou responsabilidade de qualquer índole, e/ou de pagamento por
danos e prejuízos que possam surgir de minha participação durante ou após o Evento, ainda quando
esta responsabilidade possa surgir por causas imputáveis a alguma das Instituições. Dessa forma,
liberam-se as Instituições de qualquer responsabilidade pelos feitos que se produzam por caso fortuito
e/ou força maior, antes ou durante o desenvolvimento do Evento, assim como de qualquer extravio,
roubo e/ou furto que possa sofrer algum participante durante a ocorrência do evento. Do mesmo modo,
autorizo a todas as pessoas acima mencionadas para fazer uso das minhas fotografias, filmes, vídeos e
gravações ou qualquer outro registro ou informação fornecida à base de dados da CAF durante minha
participação na corrida, e dou meu consentimento para que minha imagem possa ser utilizada na
promoção e divulgação da Maratona CAF-Caracas, de todas as formas possíveis (rádio, imprensa, vídeo,
foto, DVD, internet, cartazes, meios de comunicação, etc.), cedendo todos os direitos relativos à
exploração comercial e publicitária que a organização considere oportuno executar, sem direito a
receber qualquer compensação financeira, para qualquer propósito lícito.
Pelo Participante:
________________________________________
Nome:
Cédula de Identidade ou Passaporte:
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