
Termo de Reconhecimento de Risco, Isenção de Responsabilidade e Declaração de Aptidão 
  VELOTOUR ITÁLIA – 2015  

  

Com referência a minha participação no “VELOTOUR ITÁLIA - 2015” promovido pela parceria entre A ONG Clube de Cicloturismo do Brasil e as agências 

parceiras Italy Bike Tour e Cycling Italy PromAppennino, abaixo designados por Organização, acordo com os seguintes termos: 

  
Ciência dos riscos 
Estou ciente dos riscos normalmente inerentes a uma viagem de bicicleta, e me proponho a ser o mais prudente possível, respeitando as Normas de 
Trânsito da Itália, respeitando as regras e orientações que me forem passadas pela organização, assumindo total responsabilidade por quaisquer 
danos morais, físicos ou materiais que eu venha a sofrer, em decorrência da minha conduta, tanto na esfera cível quanto na criminal. 
Reconheço também que, apesar da organização esforçar-se em obter o máximo de prudência dos prestadores de serviços qualificados durante o 
curso da viagem, a organização não tem condições de controlar todas as suas atividades e, por esse motivo, programa a viagem com a condição de 
que não seja responsabilizada por danos morais, negligência, dolo ou omissão de qualquer prestador de serviços, ou quaisquer outros terceirizados, 
tanto na esfera cível quanto na criminal. Também estou ciente de que não haverá veículo de apoio para auxiliar os participantes. 
Seguro Viagem (Consulte uma agência de viagens) e Documentos 
Estou ciente da necessidade de contratar o seguro viagem pessoal obrigatório como forma de me proteger contra inesperadas circunstâncias que 
causam interrupção ou cancelamento da viagem. O seguro viagem é exigido para ingressar na Europa. 
Estou ciente de que meu passaporte deve ter validade mínima de 6 meses da data da viagem. 
Equipamentos de Proteção 
Concordo em utilizar durante todo o evento o capacete ciclístico enquanto estiver conduzindo bicicleta. 
Isenção de responsabilidade 
Dessa forma, concordo em não acionar judicialmente a Organização, isentando-a totalmente, de qualquer responsabilidade por danos materiais, 
físicos ou morais, que direta ou indiretamente, advierem durante o período da viagem, inclusive invalidez permanente, morte ou qualquer tipo de 
distúrbio emocional, total ou parcial, a menos que tais danos sejam causados diretamente por negligencia ou conduta dolosa por parte da 
Organização. 
Declaração de Aptidão 
Declaro para todos os efeitos que eu estou técnica, física e psicologicamente apto a participar dos percursos e atividades que fazem parte do 
Velotour, e declaro não possuir qualquer tipo de restrição médica que me impossibilite de praticá-los. 
Por se tratar de uma expedição, estou ciente que deverei transportar a minha bagagem em alforjes na bicicleta . Os demais pertences serão 
transportados no último dia da viagem por minha conta para a cidade de Florença, exceto que tenha aceitado o serviço de depósito de mala do hotel 
com direito a transporte para Florença. 
Direito de Imagem 
Declaro que autorizo a organização do evento, bem como os patrocinadores e apoiadores, a utilizarem imagens em que eu apareça produzidas 
durante o evento (fotografias, vídeo, depoimentos, etc.) para fins de divulgação, publicidade, etc, sem nenhum custo ou ônus. 
 
Li cuidadosamente todos os termos acima, e estou ciente de que este documento rege meus direitos e minhas limitações e, por consequência, firmo o 
presente de livre e espontânea vontade.   
No caso do participante ser menor de 18 anos, o presente termo deverá ser assinado pelo responsável legal e que o acompanhará durante toda a 
viagem. 
 

Nome:  

Email (BEM LEGÍVEL):  

CPF:  Passaporte nº:  Validade: 

Data Nascimento:  Telefone celular que está usando: (    )  

Cidade: Estado:  

Seguro Viagem Internacional:   Número da Apólice:  

Emergência Telefone: (    ) Falar com:  

Tipo Sanguíneo: Alergia?  

Está tomando algum medicamento:  

Problemas de Saúde (Epilepsia ou Convulsão, Asma/Bronquite, Diabetes, Problemas Cardíacos, Outros - especificar): 

 

Cirurgias sofridas:  

Veio ao evento:   □ Sozinho       □ Acompanhado de amigos/parentes 

Cite os nomes:  

Estou ciente de que não haverá serviço de TRANSFER no início e término do VELOTOUR. Por esse motivo na minha chegada a  

Bologna deverei  me deslocar por conta própria até o Hotel. As informações abaixo são para controle da organização.  

□ Chegada de avião - Qual Cia Aérea: __________________  Voo n°: __________   Horário Chegada em Bari: _________________ 

□ Chegada de trem (se for o caso) N° do Trem: ________________________________________________ (ex. Regionale n. 11528) 

      
     Local Partida: ______________________________________________     Horário de chegada em Bologna:__________________ 
                                         
                       Li e concordo com os termos acima, 
 

 

                                                       Assinatura: ________________________________________ 

                                                                                                      RG: 

 


