TERMO DE RESPONSABILIDADE | LYNX RACE – FUZILEIROS 21 de Setembro 2019
As corridas de obstáculos denominadas de provas OCR podem ser perigosas. A LYNX RACE, devido à sua
característica de prova OCR, tem no seu percurso alguns obstáculos de dificuldade acrescida que são
obviamente mais perigosos que outros de dificuldade moderada.
A LYNX RACE, pretende ser uma prova desafiante, mas acessível para os participantes independentemente do
seu nível de condição física. Ao inscrever-se nesta prova, o participante tem a escolha de completar todos os
obstáculos ou não realizar alguns deles.
A LYNX RACE, pretende que os seus participantes superem as suas capacidades obtendo uma realização
pessoal, contudo não obriga a realizar qualquer obstáculo com o qual o participante não se sinta confortável
ou seguro.
A LYNX RACE, no dia da prova estará presente com uma equipa de diversos colaboradores para ajudar e
apoiar, contudo não assumem qualquer responsabilidade sobre as decisões, opções e ações dos participantes
ou quaisquer lesões ou danos que possam ocorrer no decorrer da prova.
A LYNX RACE, garante a cada participante um seguro de acidentes pessoais, conforme está previsto na lei.
Baseado no termo de aceitação de responsabilidade abaixo, em caso de acidente, é da responsabilidade do
participante acidentado o custo com a franquia associada ao seguro em questão.
Confirmo, com a assinatura deste termo de responsabilidade, enquanto encarregado de educação do
participante
portador do CC
,
que conheço os riscos envolvidos na participação do meu educando na LYNX RACE e assumo totalmente a
responsabilidade. Tomei conhecimento e liberto de qualquer responsabilidade a organização da LYNX RACE
em caso de acidente, perda ou ferimento sofrido no dia da prova. Embora a LYNX RACE se realize no
interior da Escola de Fuzileiros, a Marinha e os Fuzileiros não podem ser responsabilizados por
qualquer tipo de acidente que aconteça aos atletas.
Confirmo, que tenho conhecimento da condição física e médica do meu educando, e que a mesma não afeta
ou condiciona de qualquer forma a sua participação na corrida LYNX RACE.
Aceito a captação de imagem e som do meu educando, durante a prova LYNX RACE e autorizo a sua utilização,
divulgação, promoção ou publicidade nos formatos e meios que a organização ou parceiros, achem oportunos
e indicados, sem requerer qualquer valor ou vantagem pela respetiva utilização de imagem e som.
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, que li e aceito o regulamento da prova, reservando à
organização o direito de excluir da prova o meu educando em caso de alguma irregularidade ou desrespeito.

Barreiro, 21 de Setembro, 2019

Assinatura do Encarregado de educação

