
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Declaro estar ciente de que a presente inscrição na Classic BJJ PRO, a realizar- se no 

dia 19 de dezembro do presente ano devidamente aceita e homologada pela FCE 

obriga-me as seguintes clausúlas: 

 

I – Na assinatura do presente termo, declaro-me apto para prática do Jiu Jitsu, não havendo 

qualquer impedimento de ordem médica, física ou legal para a participação na competição. 

Comprometo-me em levar a conhecimento da comissão organizadora do evento a ocorrência 

no curso do campeonato de qualquer lesão ou fator impeditivo á pratica do Jiu Jitsu, sendo de 

atribuição da organização do evento decidir sobre a minha permanência na competição. A 

omissão de qualquer informação ou fato que comprometa minha participação isenta os 

organizadores, comissão de arbitragem e demais membros e participantes de qualquer evento 

danoso advindo da competição. 

 
II – Declaro ao apresentar o presente termo devidamente assinado que não faço uso de 

qualquer substância anabolizante ou afim. Em caso de omissão ou de falsa declaração, a 

organização do campeonato isenta-se de qualquer responsabilidade podendo, inclusive, 

desclassificar o competidor em caso de comprovação. 

 

III – Declaro-me ciente quanto aos riscos de minha integridade física inerente à natureza da 

atividade esportiva praticada. Em caso de lesão ou contusões de qualquer espécie, inclusive 

morte, assumo integral responsabilidade sobre os danos isentando os organizadores, 

patrocinadores, comissão de arbitragem e demais membros e participantes de qualquer 

responsabilidade advindas da participação no campeonato. 

 
IV – Declaro-me ciente que terei que aferir a temperatura na entrada do ginásio e caso esteja 

com a temperatura acima dos 37º estarei automaticamente desclassificado do torneio. Também 

estou ciente que devo levar uma toalha e já entrar no ginásio vestido com o kimono para evitar 

aglomerações no vestiário. 

 

V – Declaro-me ciente que não poderei levar acompanhante porque o torneio não contará com 

público nas arquibancadas e demais locais do ginásio. Também declaro estar ciente que logo 

após minha participação no campeonato devo me retirar do ginásio para evitar acumulo de 

pessoas no local. 

 
VI – Autorizo desde já a equipe medica, designada pelos organizadores do evento, a realizar 

qualquer intervenção de pronto atendimento necessário para assegurar minha saúde e 

integridade física, inclusive minha locomoção para o hospital caso necessário nos moldes da 

conduta médica imposta pelos órgãos competentes. 

 
VII – Outorgo a organização do evento todo direito de uso das minhas imagens e sons 

captadas durante a competição para uso publicitário de divulgação, bem como para matérias 

em veículos de comunicação (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz e etc...) a serem feitas em 

qualquer tempo sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário para tanto 

qualquer outra autorização verbal ou por escrito de acordo com o artigo 20 do Código Civil 

Brasileiro e demais dispositivos legais aplicáveis a espécie. 

 
Estou ciente de que ao assinar com um (aceito) essa ficha de inscrição concedo o uso de 

direto da minha imagem a organização do SITE Meiaguarda.com.br, por um período mínimo de 

100 (cem) anos, podendo a mesma cede-la a outros veículos de comunicação. 

 
 
 
 

Assinatura do Competidor ou Responsável 


