
DECLARO para os devidos fins de direito que: 

Eu, ________________________      CPF: _____________________atleta da equipe, 
______________________________________ da cidade 
de,____________________________Estado:_______         

A - Declaro  que não possuo nenhum impedimentos de ordem médica, estando em perfeitas 
condições de saúde e apto a participar dos Hot Fitness Games 2019 de 30/08 a 01/09 em 
Florianópolis-SC.                                                                                                                                                                                                               
Isentando de qualquer problema pessoal a organização, colaboradores e patrocinadores, de 
toda e qualquer responsabilidades por quaisquer danos materiais, morais e físicos                                                                   
que venha ocorrer durante o evento. Estando ciente de que se trata de uma prova de alta 
intensidade. 

B-  Estou ciente das penalidades e possível desqualificação ou desclassificação que posso 
sofrer, caso descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave. 

C- Comprometo-me a abandonar a (s) prova (s), se for solicitado pela organização, por não ter 
condições; de completar a (s) prova (s) no tempo determinado, ou se estiver pondo em risco 
minha saúde. 

D- Concedo, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil e no exterior o 
direito de uso de imagem, voz, sons durante o treinamento, a competição e após o término, 
em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, a ser captado por todas as formas 
de sinal existentes, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, sem 
ônus para o HOT FITNESS GAMES, seus colaboradores e patrocinadores.                                                                                                                                        

E- Renuncio ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de 
divulgação, campanhas, informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações,                                                              
materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local 
ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para 
este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pela organização e/ou seus 
parceiros comerciais. 

F-  Declaro que estou ciente que não serei ressarcido do valor da inscrição se, em caso de 
acidente/doença que me impossibilite de participar da prova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

G- Estou ciente de que minha equipe poderá achar um substituto até o início do primeiro Wod, 
caso ocorra os problemas do Item F. 

H- Desclassificação da equipe, caso eu insira um atleta não cadastrado oficialmente para me 
substituir durante o início da prova sem ter informado a organização antes do primeiro WOD. 

I-  Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os itens do TERMO DE 

RESPONSABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO e do Regulamento das PROVAS, isentando assim, o 

HOT FITNESS GAMES, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vir a ocorrer 
por consequência da minha participação nesta PROVA. 


