Granfondo da Arrábida 2019
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu ___________________________________________________________________ ,
com o BI/CC nº ______________________ e dorsal nº ________________________
1. Declaro que li e aceito o Regulamento do evento Granfondo da Arrábida. Mais declaro ter tomado
conhecimento de que os granfondos e os mediofondos são eventos de cicloturismo / ciclismo para
todos, sem carácter competitivo, que decorrem em vias públicas abertas ao trânsito, aceito os riscos
daí resultantes, pelo que me comprometo a cumprir e fazer cumprir as regras do Código da Estrada,
normas de Segurança Rodoviária e o Regulamento do Granfondo da Arrábida.
2. Declaro que recebi da organização todas as informações necessárias e por mim solicitadas sobre
os riscos inerentes à minha participação no Granfondo da Arrábida, tendo tomado plena consciência
de que: (1) o passeio decorre em estradas abertas à circulação de veículos estranhos ao evento e
com os quais me poderei cruzar; (2) passarei por cruzamentos abertos ao trânsito, pelo que me
comprometo a ter o máximo cuidado e prudência na travessia dos mesmos; (3) fui devidamente
alertado pela organização para que há zonas do percurso que pelo estado do piso ou pela
inclinação acentuada da estrada podem constituir riscos acrescidos.
3. Declaro igualmente que não responsabilizarei a organização do Granfondo da Arrábida nem
qualquer das entidades associadas, promotoras ou patrocinadoras do evento, por qualquer acidente
que eu possa causar ou ser vítima e que possa envolver outros participantes, elementos da
organização e/ou terceiros, nem de eventuais dívidas por mim contraídas antes, depois ou no
decurso do passeio, nem de danos, avarias ou extravios que possam sofrer as bicicletas e/ou outros
equipamentos que me pertençam e/ou por mim utilizados. De igual modo isento a organização de
responsabilidade por perda ou deterioração de objetos pessoais sob qualquer circunstância.
5. Assumo que com a inscrição no Granfondo da Arrábida ficarei associado simpatizante do
Paradise Marathon Club co-organizador do evento, durante o corrente ano civil, livre de qualquer
custo ou encargo adicional.
4. Assumo que a organização do Granfondo da Arrábida recomendou-me realizar um exame
médico completo antes de participar neste evento, pelo que abdico de responsabilizar a referida
entidade caso sofra algum tipo de prejuízo resultante de problemas de saúde que possam resultar
da minha participação. Declaro assumir totalmente eventuais riscos para a minha saúde inerentes à
participação nas atividades inseridas no Granfondo da Arrábida.
5. Eu abaixo-assinado declaro ter lido e reconhecido o termo de responsabilidade e aceito
integralmente os seus termos, pelo que o vou assinar conforme o meu BI/CC:
____________________________________________________________________________
__________________________, ________ de Março de 2019

Anexo A ao Regulamento

