Termo de Responsabilidade
Eu,_________________________________________________________________________portador do
RG_______________________, CPF:___________________________declaro estar ciente do que segue:
A Comissão Organizadora, as Cidades, Condomínios, os Iate Clubes e Centros Náuticos bem como as
demais partes envolvidas na organização do 6o Cruzeiro Hidrovia Tietê Paraná 2017 se eximem a partir
da assinatura deste Termo de Responsabilidade, de qualquer responsabilidade por ferimentos, lesões
totais ou parciais, morte ou avarias que possam ocorrer com pessoas ou embarcações em terra ou na
água, como consequência de participarem do Cruzeiro. Os participantes, proprietários ou comandantes e
tripulantes das embarcações estão de total ciência e responsabilidade por quaisquer acidentes materiais
ou físicos que possam ocorrer com as embarcações e respectivos tripulantes. É, portanto bastante
aconselhável que cada participante tenha cobertura de seguro necessário para cobrir qualquer e cada
risco, incluindo o de responsabilidade civil contra terceiros. Verifique junto à sua seguradora os limites de
cobertura de sua apólice. Considerando que todos os barcos participantes devem ser projetados,
construídos e equipados para Aguas interiores, será decisão dos proprietários ou Comandantes das
embarcações fazer-se a Hidrovia ou tomar parte no Cruzeiro e em suas partes, de acordo com seu nível
de treinamento, força de vento, condições da hidrovia, previsão de tempo, e outras limitações que por
ventura achar que tenha.
Declaro, para os devidos fins, que é de minha própria vontade efetuar atividades náuticas de lazer no 6º
Cruzeiro Hidrovia Tietê Paraná 2017, ficando claro sou possuidor(a) de boa saúde, não havendo nenhuma
restrição diagnosticada para a realização destas atividades, seja no plano emocional, cardíaco,
respiratório, cerebral ou qualquer outra restrição, e tenho ciência de que esta atividade possui os riscos
eminentes a qualquer atividade náutica. Declaro ainda que estou ciente das regras de navegação da
NORMAN3, e da NPCFTP 2012 e orientações de segurança fornecidas pela Comissão Organizadora da
ABVC.
O presente termo e declaração são feitos de maneira livre, na melhor forma de direito e para que surta
todos os seus jurídicos efeitos e fins de fato e de direito.

Pederneiras,

de Julho de 2017

________________________________
Assinatura

