Ultra Skyrunning Madeira 2022
FORMULÁRIO DE RESPONSABILIDADE
(FORMULÁRIO A)
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Eu,__________________________________________________________________________________________,
com o B.I. nº/C.C. n.º__________________________________ e dorsal nº_________

LIVRE E ESPONTANEAMENTE DECLARO:
1º Possuir robustez física e psíquica indispensável à prática desportiva, nomeadamente para a participação numa
prova de corrida técnica em montanha, na vertente de Skyrunning, com as características da “Ultra
Skyrunning Madeira”.
2º Conhecer e possuir todo o equipamento indispensável e obrigatório para a realização da prova na qual estou
inscrito na “Ultra Skyrunning Madeira”, o qual se encontra em perfeitas condições, tanto técnicas como
estruturais, para a sua utilização.
3º Conhecer as características do percurso onde se vai desenrolar a prova.
4º Assumir em caráter exclusivo e excludente as consequências que possam advir, de qualquer tipo de
contingência resultante da minha intervenção no decurso deste evento, objeto desta declaração, tanto no que
se refere a danos materiais, morais e físicos, bem como no meu próprio falecimento. São do mesmo modo, por
mim voluntária e integralmente assumido, os danos que possa provocar, como consequência da minha
participação neste evento, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro desportivo.
5º Reconhecer e assumir o potencial de riscos que acarreta o meu ato de participação pelos quais se efetua a
presente declaração, e voluntariamente assumir íntegra e exclusivamente, sem que os mesmos e as suas
consequências possam chegar a afetar a Organização do “Ultra Skyrunning Madeira”, bem como a terceiros
que subsidiariamente possam apresentar qualquer tipo de cobertura à entidade referida, pela organização e
participação no presente evento.
6º Estar consciente das condições do clima existentes na área onde decorrerá a prova e, em especial, entre os
dias 27 e 28 de Maio 2022, como também a possível incidência na natureza e caraterísticas da minha
progressão no percurso por onde se vai desenvolver o evento.
7º Ter conhecimento do regulamento do evento “Ultra Skyrunning Madeira” e atuar em conformidade,
nomeadamente, progredir em segurança e sem pôr em risco a segurança de terceiros, dentro e fora do
percurso definido pela Organização.

A ASSINATURA DA PRESENTE DECLARAÇÃO DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE SIGNIFICA QUE O SEU

CONTEÚDO FOI LIDO, COMPREENDIDO E ASSUMIDO INTEGRALMENTE.
Santana, ___de _________ de 2022
ASSINATURA: __________________________________________________
(conforme B.I. ou C.C.)

