TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,_______________________, cpf numero _____________________ no perfeito
uso de minhas faculdades, declaro para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que o Cruzeiro Costa Leste se trata de uma velejada pela costa,
que há riscos e existe a possibilidade de acidentes fortuitos, quebras, ou outros que
comprometam minha integridade e de minha tripulação, do meu veleiro, incluindo a
possibilidade de desistência ou abandono.
2. Sou responsável pelo meu estado físico, mental, equipamentos, veleiro, sua
manutenção, e tudo mais que envolva minha participação no Cruzeiro Costa Leste
3. Não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de participar
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento
do evento, disponível na página de internet no domínio da ABVC declinando,
expressamente, que todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio
e bom senso, e não posso, assim, alegar futuramente não concordar com as mesmas.
5. Estou ciente que em caso de acidente, possuindo ou não seguro para meu veleiro,
é de minha inteira responsabilidade quaisquer providências e/ou prejuízos advindos da
minha participação no Cruzeiro Costa Leste como reboque, recuperação de destroços,
auxílio de qualquer natureza, e desde já excluo meu direito de reclamação sobre
quaisquer tipo de gastos de tais aspectos, em qualquer órgão civil ou militar e/ou
Tribunal.
6. Autorizo o uso de minha imagem, veleiro, assim como tripulantes de minha
embarcação para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em
qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a ABVC, Organizadores,
Mídia, Patrocinadores e Apoiadores.
7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha
participação no Cruzeiro Costa Leste.
8. Declaro ter ciência que menores de 18 anos só participarão do Cruzeiro Costa Leste
em meu veleiro sob minha total responsabilidade e que responderei pelos atos, sejam
eles intencionais ou por desconhecimento e ainda solidário às atitudes isoladas dos
demais integrantes de minha tripulação.
9. Declaro ter ciência que responderei por minha tripulação em quaisquer casos que
os envolvam, seja na esfera criminal, civil, ou nas relações com os envolvidos (Iate
Clubes, Marina, Restaurantes, e quaisquer outros).
10. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação no Cruzeiro Costa Leste, que inclui invalidez e/ou
morte, isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos,
que por ventura venha a sofrer, advindos da minha participação.

Assinatura do Comandante: ____________________________________
Data ____/_______20___

