FINATHONTM DO PROJETO AWARE
ACORDO DE LIBERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E
ASSUNÇÃO DE RISCOS
Leia cuidadosamente e preencha os campos em branco antes de assinar.
Por este instrumento, eu, ____________________________________, DECLARO QUE DECIDI VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR
DA FINATHON DO PROJETO AWARE (doravante denominada "Finathon").
Compreendo que a participação na Finathon envolve certos perigos e riscos inerentes que podem resultar em lesões graves ou
morte. Reconheço que é minha responsabilidade fundamental ler e ouvir todas as instruções e imediatamente procurar
esclarecimentos sobre qualquer item que não esteja claro para mim.
Entendo e concordo que nem a Fundação Project Aware, nem o centro de mergulho/resort associado __________________, nem
os organizadores ou promotores deste evento, nem qualquer dos seus respectivos funcionários, executivos, agentes ou cessionários
(doravante denominados "Partes Liberadas") podem ser responsabilizados de forma alguma por qualquer lesão, morte ou outros
danos contra mim, minha família, meu espólio, meus herdeiros ou cessionários, que possam ocorrer como resultado da minha
participação na Finathon ou como resultado da negligência de qualquer parte, incluindo as Partes Liberadas, quer passiva ou ativa.
Entendo que a participação na Finathon é uma atividade física árdua, que estarei exercendo esforço durante essa atividade e que,
caso seja lesionado como resultado de ataque cardíaco, hiperventilação, afogamento, etc., assumo o risco das lesões mencionadas
e não responsabilizarei as Partes Liberadas pelas mesmas. Atesto que tenho condições físicas para participar e que treinei o
suficiente para a Finathon.
Em contraprestação pela permissão para participar da Finathon, por este instrumento assumo pessoalmente todos os riscos
relacionados à Finathon referentes a qualquer ferimento, lesão ou dano que eu possa sofrer durante minha participação nela,
incluindo todos os riscos previstos ou imprevistos em conexão com a mesma.
Reconheço que a Fundação Project Aware não tem responsabilidade pela operação da Finathon e dos eventos associados e age
somente como entidade beneficente de arrecadação de recursos a favor da Fundação Project Aware. Adicionalmente, libero, isento
e eximo a Finathon e as Partes Liberadas de qualquer reivindicação ou processo jurídico oriundos da minha participação na
Finathon impetrado por mim, minha família, meu espólio, meus herdeiros ou cessionários.
Declaro ainda que sou maior de idade e legalmente capaz para assinar esta liberação de responsabilidade ou que obtive o
consentimento por escrito dos meus pais ou responsáveis. Entendo que os termos deste instrumento são contratuais e não mera
exposição, que assinei este Acordo de minha livre e espontânea vontade e que, por este instrumento, concordo em renunciar aos
meus direitos legais. Concordo ainda que se qualquer dispositivo deste Acordo for considerado inexequível ou inválido, o referido
dispositivo será abolido deste acordo. O restante deste Acordo será então interpretado como se o dispositivo inexequível nunca
tivesse feito parte neste instrumento.
Entendo e concordo que não apenas estou renunciando aos meus direitos de processar as Partes Liberadas, mas também a
quaisquer direitos resultantes da minha morte que os meus herdeiros, cessionários ou beneficiários possam ter de processar as
Partes Liberadas. Declaro também que tenho autoridade para fazê-lo e que meus herdeiros, cessionários ou beneficiários serão
impedidos de reivindicar o contrário devido às minhas declarações às Partes Liberadas.
EU,___________________________________, POR ESTE INSTRUMENTO EXIMO E LIBERO A FUNDAÇÃO PROJECT AWARE,
Nome do participante

OS ORGANIZADORES E PROMOTORES AFILIADOS DA FINATHON E TODAS AS ENTIDADES RELACIONADAS, CONFORME DEFINIDO
ACIMA, DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR LESÕES, MORTE OU DANOS À PROPRIEDADE CAUSADOS DE QUALQUER
MANEIRA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, A NEGLIGÊNCIA DAS PARTES LIBERADAS, QUER ATIVA OU PASSIVA.
ESTOU INTEIRAMENTE INFORMADO E INFORMEI AOS MEUS HERDEIROS SOBRE O CONTEÚDO DESTE ACORDO DE LIBERAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE E ASSUNÇÃO DE RISCOS, TENDO LIDO ANTES DE ASSINÁ-LO, EM MEU NOME E DE MEUS HERDEIROS.

________________________________________________

______________________________

________________________________________________

______________________________

Assinatura do participante

Assinatura do pai ou responsável (se aplicável)
Liberação Finathon AWARE

Data (dia/mês/ano)

Data (dia/mês/ano)
Rev. set 2012

