TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GRUPOS E CONCORDÂNCIA COVID-19

Nome completo do Treinador: _________________________ Equipe: ______________ CPF: ___________-_______

Responsabilizo-me pelos atos dos atletas que estou retirando os kits de acordo com a planilha em anexo, isentando
os organizadores, patrocinadores, apoiadores e local sede deste evento de qualquer responsabilidade por eventuais
danos físicos, morais e criminais, que por ventura possa vir a sofrer antes, durante ou depois das atividades.

Declaro ciente e de total acordo com as cláusulas do Regulamento Oficial da WTR etapa _______________ do ano de
2022, e concedo as imagens dos atletas inscritos citados na planilha em anexo para uso exclusivo da Organização
para fins de promoção, pesquisa e comunicação do evento.

Declaro ainda isentar os organizadores, patrocinadores, apoiadores e local sede deste evento de responsabilidades
por objetos deixados pelos atletas citados na planilha em anexo no Guarda Volumes da Organização, pois estou
ciente da orientação de não deixar objetos de valor.

Por fim, considerando o cenário atual do país e do mundo no enfretamento da pandemia, declaro-me ciente de que
estou apresentando o comprovante de vacinação com pelo menos 2 doses de todos os meus atletas e/ou testes
seguindo as normas abaixo para aqueles que optaram por não apresentar comprovante de vacinação para que
estejam aptos(as) a participar da etapa.
●

O teste precisa ter sido realizado em até 72h antes da prova (sendo considerado “prova” o horário da
largada);

●

O teste precisa ter sido feito através do método swab nasal. Não serão aceitos testes realizados por outros
métodos (exemplo: amostra sanguínea);

●

O teste precisa ser entregue impresso para a organização na entrega de kit;

●

Não serão entregues os kits dos atletas caso o treinador não apresente comprovação/ resultado negativo.

Declaro, ainda, isentar a organização de qualquer responsabilidade caso os meus atletas não atendam às exigências
citadas acima.

Local e data: ________________, ____/____/2022

Assinatura do Treinador: __________________________________

