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Rio Va’a 2022 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Enviar por e-mail para o Secretário da Prova; 

Entregar o original no dia da competição. 

 
 

 Declaro para os devidos fins que estou participando das atividades da prova organizada pelo RIO VA’A 
CLUBE (OUTRIGGER RIO CLUBE – RIO VA’A HUI HOE) por livre e espontânea vontade e estou ciente 
que a canoagem polinésia é uma atividade esportiva ao ar livre com risco potencial para minha segurança 
e saúde.  

 Declaro também que me encontro física e clinicamente apto a participar da prova.  

 Concordo em observar e acatar qualquer decisão oficial da Diretoria da prova.  

 Assumo ainda todos os riscos de participar das atividades promovidas durante a prova, isentando seus 
organizadores bem como seus patrocinadores, parceiros e pessoal de apoio de quaisquer acidentes a 
que venha sofrer que possam ocasionar-me alguma lesão física, tais como contatos com outros 
participantes, efeito do clima, afogamento além de outras consequências que possam ter origem em 
minha falta de condicionamento físico para participar do mencionado evento.  

 Tendo em vista esta renuncia de direitos e conhecendo estes fatos, e por sua consideração em aceitar 
esta inscrição, eu, por mim mesmo e por ninguém mais que se faça por mim representar em meu favor, 
renuncio e libero os organizadores e todos os seus patrocinadores, parceiros, pessoal de apoio, seus 
representantes ou sucessores de todas as reclamações ou responsabilidade por qualquer fato que me 
coloque fora da participação às atividades da prova, ainda que responsabilidade provenha da negligência 
ou falta de atenção de parte das entidades/pessoas aqui nomeadas.  

 Concedo ainda permissão ao Rio Va’a Clube, aos organizadores da prova e aos seus patrocinadores, a 
veicularem minhas imagens colhidas em vídeo e foto para fins promocionais. 

Declaro ter lido e reconhecido o termo de responsabilidade e aceito integralmente seus termos, a que firmo 
abaixo: 
 
Nome RG Data Assinatura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 
 


