
Termo de responsabilidade e 
acordo de implicação de riscos no 
Torneio Cabras da Pesca. 

TERMO PARA PESCA ESPORTIVA EMBARCADA 
Leia atentamente todos os itens antes de assinar 

 

Nome (responsável maior de 18 anos): 
 
 

RG: Cel.: 

Em caso de emergência avisar a: 
 
 

Parentesco: Tel.: 

 

Por este documento e em consideração da participação nas atividades do II Torneio Cabras da Pesca, eu (ou meu 

responsável legal), acima identificado e abaixo assinado estou ciente e concordo que neste momento assumo 

qualquer responsabilidade pelos acidentes pessoais, que possam vir a ocorrer, isentando completamente a 

organização do evento da responsabilidade de ressarcimento por qualquer tipo de dano à pessoa ou propriedade. 

Estou Ciente dos possíveis riscos que possam vir a ocorrer em viradas de tempo, quanto a roupas inadequadas e 

eventuais condições nas quais os organizadores não têm controle. 

Como participante (ou responsável legal), assumo toda e qualquer consequência de meus atos (ou dos atos do menor 

participante) no período de duração das atividades e naquele que antecede e o sucede, que possa se relacionar com 

a atividade supracitada, também me prontifico a obedecer e respeitar as normas da Capitania dos Portos e o RIPEAM 

(Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos) enquanto estiver com a embarcação dentro D’água. 

Eu, por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos (ou de menor participantes), isento 

e desobrigo os organizadores, empregados e prepostos, sob qualquer vínculo, autoridades, agentes ou outros 

participantes, entidades patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, voluntários, e, se aplicável, proprietários de 

locais usados para realizar o evento, de qualquer responsabilidade legal, responsabilizando-me por todo e qualquer 

dano material ou moral por mim causado a terceiros. 

Atesto que estou apto a participar desta atividade e asseguro estar em excelentes condições físicas e psicológicas, 

sendo perfeitamente responsável por meus atos. 

Concordo que cabe a organização o direito de adiar, cancelar ou modificar a atividade a qualquer momento sem aviso 

prévio, seja por motivos meteorológicos, de segurança e/ou de força maior. E que nenhum reembolso, restituição do 

valor pago será cobrado por meus outorgados legais, herdeiros ou familiares. 

Reconheço e assumo livremente todos os riscos conhecidos, ou não, e entendo que, como qualquer outra atividade 

física a prática da pesca esportiva, possuem risco de acidente, como lesões, fraturas e assumo total responsabilidade 

pela minha participação e/ou meu responsável legal. 

APÓS TER LIDO E COMPREENDIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCO E 

TENDO COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTANCIAIS, ACEITO E 

CONCORDO COM SUAS CLÁUSULAS ATRAVÉS DE MINHA ASSINATURA ABAIXO, O QUE FAÇO VOLUNTARIAMENTE, 

SEM QUALQUER COERSÃO, NESTA DATA. 

 

Santo Estêvão, 14 de Abril de 2018 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do responsável (maior de 18 anos) ou seu responsável legal. 


