TERMO DE RESPONSABILIDADE - CHEFE DE EQUIPE
FICHA DE INSCRIÇÃO

Para uso da organização
F

Etapa:

E

Nº

Equipe:

Declaro para os devidos fins,
IDENTIFICAÇÃO DO CHEFE DE EQUIPE
Nome completo:
CPF:

RG:

Data nascimento:

Endereço:

bairro:

Cidade:

Estado:

Tel. cel. que levará durante o evento:
E-mail:

CEP:

Tel. res.:

Tel.com.:

Carteira de habilitação:

Placa:

Validade:

Proprietário do veículo? (

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO
Veículo:

Sexo:

Combustível:

)S (

)N

Chassi:

Declaro para os devidos fins, que estou ciente que deverão ser respeitadas o protocolo de segurança do COVID assim
como as normas e leis de transito, conforme preceitua o Código de Transito Brasileiro em vigor no país, e as
orientações verbais ou escritas recebidas dos organizadores do MITSUBISHI OUTDOOR previamente, ou no decorrer de
qualquer de suas atividades, sob pena de ficar impedido da participação do evento.
Declaro ainda, que tenho plena ciência do tipo de evento do qual irei participar, em especial dos riscos inerentes às
atividades realizadas ao ar livre; da imprevisibilidade das condições climáticas e suas conseqüências; bem como declaro
que participarei tão somente de atividades para as quais possua capacidade física, psicológica e técnica, em
conformidade com as orientações recebidas dos organizadores e monitores do evento.
Diante disso, por livre e espontânea vontade, assumo total responsabilidade por danos materiais, pessoais ou morais
que possa vir a sofrer ou que sejam causados a terceiros em decorrência de acidente, com o veículo ou nas atividades
desenvolvidas fora dele, durante a realização do evento, renunciando ao direito de pleitear da HPE AUTOMOTORES DO
BRASIL LTDA, de qualquer membro da equipe organizadora do MITSUBISHI OUTDOOR, dos patrocinadores ou dos
concessionários MITSUBISHI, qualquer espécie de indenização.
Finalmente, cedo integralmente e a título gratuito, por prazo indeterminado e em caráter exclusivo, todos os direitos
relativos à minha imagem à HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, aos patrocinadores, aos co-patrocinadores a aos
organizadores do evento, permitindo a estes a exposição destas em qualquer meio de comunicação, nacional ou
internacional, antes, durante e após o evento, sem qualquer restrição.

________________________________ , ______ / ______ / 2020.
___________________________________
Assinatura

