
 

              DAY USE 4X4 FAZENDA TERRA DA MATA 

 
 

 

Motorista (  )     Instrutor (  )    Outros  (   ) 

 

Veículo:                                         Ano:                         Placa: 

Nome Completo:  

CPF: 

RG: 

CNH: 

Tel. Res  

Tel. Cel. 

e-mail : 

 

EM CASO DE EMERGÊNCIA CONTATAR: Telefone: 

Tipo Sanguíneo: 

Epilepsia: (   ) NÂO    (   ) SIM     Asma/Bronquite: (   ) NÂO    (    ) SIM 

 

O abaixo assinado declara serem verdadeiras as informações acima mencionadas, e 
ter pleno conhecimento do Termo de Responsabilidade anexo, isentando os 
Patrocinadores, Organizadores, Promotores, individualmente ou em conjunto, de toda e 
qualquer responsabilidade, Cível ou Criminal, sobre acidentes que porventura venham 
a ocorrer com seu veículo, ou que por ele sejam causados, bem como a terceiros que 
de alguma forma sejam prejudicados, participando do evento por conta e risco próprios. 
Declara também estar o veículo acima descrito devidamente documentado e com os 
acessórios determinados/obrigados por Lei. 

 

Mairinque,           de                 de 2018. 

 

______________________________          

Assinatura 

 



 

              DAY USE 4X4 FAZENDA TERRA DA MATA 

 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS 

Eu, devidamente identificado na Ficha de Inscrição acima, entendo e concordo que: 

1. Minha participação dá-se por livre e espontânea vontade, como participante,  
comprometendo-me a respeitar a legislação vigente, municipal, estadual, federal e 
de transito, assumindo total responsabilidade pelos meus atos durante o evento; 

2. Comprometo-me a seguir as orientações dos organizadores, zelando pela minha 
segurança e dos demais participantes; 

3. Comprometo-me a informar aos organizadores em caso de perigo/acidente; 

4. Comprometo-me a manter-me no percurso definido pelos organizadores (trilha) e nos 
limites de velocidade; 

5.  Comprometo-me ao uso do cinto de segurança; 

6. Atesto que estou apto a participar deste evento, sendo maior de idade e responsável 
pelos meus atos, sendo também responsável pelos ocupantes do veículo por mim 
conduzido. 

7. Reconheço que cabe aos organizadores o direito de alterar, cancelar ou adiar o 
evento por questões de segurança ou outro, sem direito a restituição do valor da 
inscrição; 

8. Declaro que meu veículo e equipamentos estão em boas condições de uso; 

9. Eu, meus herdeiros, representantes legais, isentamos os organizadores, 
patrocinadores e voluntários em qualquer dano físico ou material que eu venha a 
sofrer, como também qualquer ocupante do veículo por mim conduzido. 

10.  Declaro zelar pelo meio ambiente e propriedades por onde a trilha for realizada; 

11. É expressamente proibido o consumo de bebida alcóolica antes e durante o percurso 
da trilha.     

 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

 


