
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

O atleta é responsável e está participando por livre e espontânea vontade da Sergipe Trail Run 

– STR 2022 no dia 18 de dezembro de 2022, às 07h00. Todos os participantes deverão estar em 

dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, sendo conhecedor de seu estado 

de saúde, avaliando sua condição física e seu desempenho, julgando por si só se deve ou não 

continuar ao longo do percurso. 

A organização do evento não se responsabilizará pela SAÚDE dos mesmos. Ao participar do 

Sergipe Trail Run – STR 2022, o atleta aceita a divulgação de sua imagem durante e após o 

evento. Os atletas devem respeitar as instruções passadas pelos STAFF/FISCAIS e devem seguir 

as instruções destes, referente à segurança e saúde, ou decisões referentes à prova ou o 

percurso em geral. 

A equipe da Sergipe Trail Run – STR 2022 poderá alterar trechos do percurso e/ou alterar o 

horário e a data da largada a qualquer momento, cancelar o evento ou cancelar determinado 

percurso em caso de previsão de clima que possa comprometer a segurança dos atletas e/ou 

dos Staff envolvidos no evento, bem como suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos de vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos 

participantes. 

Ao se inscrever neste evento, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os 

termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens citados e aceitando todas as 

decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal no 

que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores da Sergipe Trail Run. 

 

TEMPO LIMITE 

categoria – horário/largada - horário limite/chegada - tempo limite 

30km 07h00 12h00 5h00 

15km        07h00 09h30 2h30 

07km        07h05 08h35 1h30 

 

Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

Afirmo que não correrei a prova se estiver medicamente incapacitado (a), mal treinado (a) ou 

indisposto (a) na semana anterior à prova ou no dia dela, e excluo de toda a responsabilidade 

civil, em meu nome, de meus herdeiros e sucessores, a organização  do  evento,  bem  como  

todos  os  promotores  e  patrocinadores,  caso  corra  sem  condições, assumindo todos  os  

riscos  associados  com  o correr neste evento,  inclusive,  mas não somente,  com  os efeitos 

do tempo, quedas, acidentes e contato com outros competidores, voluntários ou 

espectadores. Receberei da organização da prova um Chip Retornável de Alta Performance, no 

mínimo 1hora antes de iniciar o evento. Chip para uso exclusivo durante a prova, à título de 

empréstimo. Devolverei o Chip imediatamente ao final da competição em perfeito estado de 



conservação, sob pena de desclassificação, se não o fizer. Qualquer dano ou perda desse 

equipamento, devo ressarcir o valor de R$700,00. 

* 

 

Para efetivar e receber o kit de inscrição, o atleta deverá OBRIGATORIAMENTE obedecer a 

essas condicionantes: 

1 Estar devidamente inscrito e seu nome na lista dos organizadores; 

2 Aceitar o termo de responsabilidade, ou seja, declarar que “compreendi e estou de 

acordo   com   todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem 

quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo 

por consequência da minha participação neste evento”. 

Li e concordo 


