
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
6ª Maratona Internacional de Punta del Este 

22 de setembro de 2013 
 

 
Com respeito a minha inscrição e participação na “Sexta Maratona Internacional de 
Punta del Este”, que se realizará no dia 22 de setembro de 2013, declaro: 
 
Estou de acordo em assumir os riscos relativos à minha participação em qualquer das 
atividades e libero Suca Sports e todos os organizadores e patrocinadores de toda 
forma de responsabilidade, demanda, ação, queixa, custo ou gasto de qualquer 
espécie conectados de qualquer forma a minha participação; além disto, estou de 
acordo em indenizar e manter as partes liberadas incólumes frente a qualquer 
responsabilidade, demanda, ação, custo ou gasto incluindo, mas não limitado a gastos 
de advogados e tribunais. As partes liberadas são Suca Sports, os patrocinadores, 
apoiadores, juízes, organizadores, agentes, voluntários, sucessores e representantes 
de qualquer uma das entidades indicadas. Entendo que esta liberação de 
responsabilidade e acordo de indenidade inclui qualquer demanda baseada em 
negligência, ação ou inação de qualquer das partes liberadas anteriormente e cobre 
danos corporais (incluindo morte) e danos a minha propriedade que possa vir a sofrer 
antes, durante ou depois de minha participação. 
 
Declaro conhecer o regulamento e ter pleno conhecimento dos riscos inerentes a 
participar de qualquer das atividades da Maratona Internacional de Punta del Este 
2013. Declaro estar fisicamente apto e ter o nível de habilidade suficiente para 
participar deste evento particular. Autorizo que me seja dado tratamento médico, a 
meus custos, se houver a necessidade. 
 
Outorgo às partes liberadas o direito de tirar fotos, fazer registros em filmes, de vídeo 
ou áudio, e usar meu nome em exibições, publicidade e promoções, sem reservas 
nem limites. As partes liberadas não têm, porém, obrigação de exercer tais direitos. 
 
Declaro saber que na eventualidade da Maratona ser suspensa ou postergada por 
incêndio, tumulto, insurreição, inundação, desastre ou qualquer causa de força maior, 
não haverá devolução do valor da inscrição. 
 
Declaro ter ao menos 18 anos de idade. 
 
Tenho diagnosticado ou já tive (circular uma resposta em cada linha): 
Diabetes tipo 1     Sim Não 
Diabetes tipo 2     Sim Não 
Convulsões/colapso ao exercitar-se              Sim Não 
Doenças cardíacas                Sim Não 
Outras doenças crônicas (especificar) ____________________________ 
 
Este acordo está regido pelas leis da República Oriental do Uruguai. 
 
Nome: 
Documento: 
 
Assinatura: 
Data: 

 


