FICHA DE INSCRIÇÃO
&
TERMO DE RESPONSABILIDADE
1° TRILHÃO MTB DE NOSSA SENHORA APARECIDA
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo: _____________________________________________________________________________
Trajeto Escolhido: [ ] Trilhão da Fé (20km aprox.)

[ ] Trilhão da Purificação (45km aprox.)

CPF: ________________________________________Data de Nascimento (DD/MM/AAAA): _____/_____/_____
E-mail: _____________________________________________________________________________________
Telefone: (_____)________________________________ Celular: (_____)_______________________________
Cidade:______________________________________ Equipe/Patrocinador: _____________________________
Dia: 09/11/2014 - Horário da Saída: 09:00 hs (ambos os percursos)
Local: Santuário de Nossa Senhora Aparecida (Rua Iguatama, 497 - Bom Pastor - Divinópolis/MG)
Taxa de Inscrição: R$ 40,00 (Quarenta Reais) – Incluindo Café da Manhã e almoço (sem direito a bebidas)
Observações Importantes:

O evento contará com o apoio de ambulância da Unimed Divinópolis.

Troféu de Participação para os primeiros 350 inscritos no evento.

Haverá pontos de apoio, hidratação e motociclistas para suporte ao longo dos dois percursos.

Acontecerá sorteio de brindes durante o almoço de confraternização.
Percursos

Trilhão da Fé - (20km aprox.) com trajeto leve, indicado para quem está iniciando, possui bom condicionamento físico e
quer fazer um passeio bastante tranquilo com amigos e familiares.

Trilhão da Purificação - (45km aprox.) com trajeto médio, com cerca de 70% feito em trilhas fechadas e selecionadas
pela equipe organizadora. Indicado para quem já tem experiência em trilhas, ótimo condicionamento físico e gosta de
desafios.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro que participo deste evento por livre espontânea vontade e estou ciente que o TRILHÃO MTB DE NOSSA SENHORA
APARECIDA, é uma atividade arriscada, podendo acontecer acidentes. Declaro estar em condições plena de saúde e
devidamente treinado. Estou ciente da obrigatoriedade da utilização de todos os equipamentos se segurança básicos para tal
atividade, tais como capacete, óculos, luvas, etc. Eu concordo em observar qualquer decisão oficial do passeio. Relativa à minha
possibilidade de terminá-la seguramente, assumo todos os riscos em participar do referido passeio, inclusive, dentre outros
relativos a quedas, contatos com outros participantes, efeito do clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do
tráfego durante o passeio (o circuito não é fechado à circulação de veículos), enfim todos os conhecidos e já por mim estimados.
Tendo em lista esta renúncia de direitos e conhecendo estes fatos, e por sua consideração em aceitar esta inscrição, eu, por mim
mesmo e por ninguém mais que se faça por eu representar em meu favor, renuncio e libero os organizadores do TRILHÃO MTB
DE NOSSA SENHORA APARECIDA, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou sucessores de todas as
reclamações ou responsabilidade por qualquer fato que me coloque fora da participação da competição, ainda que
responsabilidade provenha da negligência ou falta de atenção de parte das entidades/pessoas aqui nominadas. Eu concedo
permissão a todas elas, entidades/pessoas, a utilizarem quaisquer fotografias, filmes gravações ou qualquer outra forma que
mostre minha participação no TRILHÃO MTB DE NOSSA SENHORA APARECIDA, para qualquer propósito legítimo.
Declaro que li e aceito integralmente as condições do Termo de Responsabilidade.
_______________________________________________
Assinatura do Ciclista – RG n°: _____________________

