TERMO DE RESPONSABILIDADE
Este documento é firmado em razão da participação de:
Nome:______________________________________________________________________
RG:_________________________________ CPF:____________________________________
no evento Festival Pé na Tábua, nos dias 02 a 04 de Dezembro de 2022, nas dependências da Fazenda
Dimep, na cidade de Itatinga - SP
Desta forma, declaro ter conhecimento que a minha incursão ao evento me expõe a diversos riscos
os quais estão aqui listados, e mesmo os que eventualmente não estejam aqui listados, que podem gerar
perdas materiais, financeiras, ferimentos físicos, sequelas a minha saúde ou até mesmo minha morte;
Risco de Acidente: A prática do automobilismo e do motociclismo dentro de certos parâmetros é
arriscada e a possibilidade de acidente é uma realidade, seja ele provocado por qualquer razão;
Risco de se machucar e morte: Acidentes em ambientes controlados como os que atuamos são
geralmente menos sérios aos envolvidos. Isso em razão das áreas de escape, a idade dos veículos e das
motocicletas entre outros diversos fatores, porém o risco de machucados e lesões permanece, podendo ser
eles sérios ou não, ou até mesmo levarem a morte;
Risco de avarias nos veículos e nos equipamentos: Na ocorrência de acidentes, os equipamentos e
os veículos sempre são afetados podendo gerar sua total e completa destruição, gerando perdas financeiras;
Riscos Naturais: São aqueles gerados pelo tempo, os quais interferem em sua aderência, visibilidade
e etc;
Riscos Animais: Veículos são eventualmente atingidos por pássaros ou até mesmo animais
terrestres, mesmo em recintos fechados;
Riscos Mecânicos e Estruturais: Veículos estão sujeitos a falhas, assim como irregularidades em
pisos, ou até mesmo sujeiras podem interferir seriamente na pilotagem;
Riscos Diversos: Poderíamos ainda listar diversos riscos que precisam ser refletidos, entre eles, seu
estado de saúde, falhas pessoais e de outros participantes, fatores combinados, negligência, entre outros;
Lembre-se que seu comportamento equilibrado, ponderado e sensato é de extrema importância
para a sua segurança e de todos os participantes, devendo todas as regras (velocidade, traçado, exercícios,
etc.) e orientações serem seguidas rigorosamente, sob risco do afastamento do participante.
Sendo assim aceito todos os riscos mencionados acima, sabendo que qualquer um destes fatores ou
circunstâncias não me permitirá exigir, solicitar, reivindicar ou pleitear qualquer tipo de suporte,
intervenção, pagamento ou indenização seja a que título for, ficando eu , único e exclusivamente
responsável por mim, meu veículo, meus equipamentos e minha conduta.
Me declaro responsável por minha conduta e isento os organizadores do evento cultural Pé na
Tábua, bem como a Fazenda Dimep, de qualquer responsabilidade por danos que eu venha sofrer ou causar.
Ainda ciente que qualquer fator de risco que eu, meu comportamento, minha conduta, meus
equipamentos ou meu veículo ofereçam, estarei sujeito a não participar das atividades não podendo
reclamar de nenhum tipo de suporte, intervenção, pagamento ou indenização, seja a que título for, correndo
o risco de perder o investimento creditado ao evento.
Assinatura: ___________________________________________________________________________

