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a
 COPA ALEGRENSE DE WUSHU SANDA 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

Eu,__________________________________________________ declaro:  

§1. Disputar a I Copa Alegrense de Wushu Sanda por livre e espontânea vontade;  
 

§2. Estar em perfeita forma de saúde física e mental para participar deste campeonato; 
 

§3. Isentar os Organizadores, Diretores, Árbitros, Promotores, Patrocinadores, bem como os demais 

atletas ou ainda qualquer pessoa envolvida com a organização do evento, em meu nome e de meus 

herdeiros ou sucessores, de qualquer responsabilidade civil, criminal e por acidentes os quais eu 

venha sofrer ou causar a terceiros durante esta competição de artes marciais;  
 

§4. Assumir todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes de acidentes que porventura eu 

venha a sofrer ou causar a terceiro durante a competição;  
 

§5. Conhecer e ter prática de manuseio de todos os procedimento e equipamentos de segurança que 

irei utilizar para participar deste campeonato e estar ciente dos riscos inerentes às competições;  
 

§6. Ter vistoriado todos os equipamentos de segurança os quais irei utilizar, e que estes se encontram 

em perfeito estado de conservação e de acordo com as normas técnicas exigidas para prática deste 

esporte e, sendo assim, assumir todas as responsabilidades, por qualquer defeito ou falha que por 

ventura estes equipamentos venham a sofrer durante o meu uso;  
 

§7. Conhecer e aprovar o Regulamento da I Copa Alegrense de Wushu Sanda em sua totalidade, 

prometendo ser leal e respeitar meus adversários;  
 

E ainda, por este instrumento cedo todos os direitos de utilização de minha imagem, permitindo o livre 

uso de meu nome e fotografia ou vídeo, para finalidade de divulgação do esporte, abrindo mão do 

recebimento de qualquer renda ou cachê, pela utilização das imagens geradas durante o campeonato 

citado acima.  

 

 

_________________________, _____ , de __________________ de 2013 

 

 

 

__________________                                      ____________________________ 

Assinatura do atleta                                          Assinatura do responsável legal 

                                                                                      (somente para atleta menor de idade) 


