
MACHICO SWIMRUN – 26 Novembro 2017 

Termo de Responsabilidade 

1. Li, compreendi, e aceito na íntegra o regulamento deste evento que terá lugar no 

dia 26 de Novembro de 2017, regulamento esse publicado em 

www.ludensmachico.pt/ 

2. Reconheço as dificuldades e os riscos envolvidos nesta modalidade, nomeadamente 

os relacionados com a Natação em águas abertas e com a corrida em trilhos, estou 

devidamente preparado física e psicologicamente, para enfrentar o desafio 

colocado por essas dificuldades e riscos, e asseguro que gozo de boa saúde, não 

sofrendo de nenhuma doença, alergia, ou lesão, que me impeça de participar no 

referido evento, não podendo exigir à organização qualquer responsabilidade 

criminal ou civil, por quaisquer danos físicos, morais ou materiais que ocorram 

durante a atividade, nas quais esteja envolvido direta ou indiretamente, que 

excedam a cobertura do seguro da atividade. 

3. Tenho o conhecimento e a capacidade técnica necessários, para garantir a minha 

própria segurança no ambiente natural em que decorre o evento, possuo o 

equipamento obrigatório exigido pela organização em perfeitas condições de 

utilização, sei como utilizá-lo devidamente, e comprometo-me a transportá-lo 

durante todo o evento.   

4. Comprometo-me a respeitar todas as regras e protocolos de segurança definidos 

pela organização na prova em que participarei, e a manter um comportamento 

responsável, cumprindo as instruções de todo o staff organizativo. 

5. Autorizo os serviços médicos da organização, a realizarem na minha pessoa todos 

os testes de diagnóstico ou atos médicos que considerem necessários para manter 

a minha integridade física, mesmo que não tenham sido por mim requisitados. 

Comprometo-me ainda a abandonar o evento ou a ser hospitalizado se for para tal 

instruído pela organização, se assim entenderem necessário para a minha 

integridade física. 

6. Comprometo-me por último a respeitar as regras gerais de respeito pela Natureza, 

ambiente e outras pessoas, nomeadamente: 

- Progredir com cautela quando em progressão em zonas abertas ao tráfego. 

- Abrandar na presença de veículos, animais e pessoas 

- Não provocar alterações no normal funcionamento do Ecossistema 

- Não acender fogo ou criar alguma situação que envolva risco de incêndio 

- Não deixar no percurso do evento, lixo ou resíduos sólidos ou líquidos  

- Não abandonar o percurso marcado 

 

Machico, 26 de Novembro de 2017 

Nome do atleta: _______________________________________________________________     

CC nº:  __________________________ 

Assinatura de acordo com o CC:___________________________________________________ 


