
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
Na cidade de Bella Unión, Uruguai, no dia 8 de dezembro de 2019. 
 
Pelo presente, eu, o abaixo assinado _____________________________________, 
titular da Cédula de Identidade nº  ___________________________, que aqui compareço 
na qualidade de tripulante da embarcação ___________________________ isento de 
toda responsabilidade criminal, civil, extra-contratual ou administrativa, ao Clube Náutico 
Bella Unión, a ONG Atelier Saladero e aos Amigos do Rio, em relação à atividade náutica 
3ª TRAVESSIA TRINACIONAL a ser desenvolvida em 8 de dezembro de 2019.  
Nesse sentido, assumo a responsabilidade pessoal por qualquer violação dos 
regulamentos de navegação emergentes da PREFECTURA NACIONAL NAVAL, e por 
todo meu comportamento no decorrer das atividades organizadas pelas instituições 
mencionadas. 
- Declaro que as instituições acima mencionadas têm o poder de excluir-me da atividade, 
sem reclamações de minha parte, no caso de desconsiderar itens de segurança (uso de 
coletes, por exemplo), mau comportamento ou por não seguir as regras estabelecidas 
pelas autoridades competentes para a navegação e demais atividades vinculadas. 
- Declaro cumprir integralmente todo este regulamento que assume conhecer, aceitar e 
fazer-se responsável pelo bom e fiel cumprimento da atividade. 
- Declaro seguir as normas de segurança repassados pelos instrutores, monitores e 
agentes de terra; saber nadar e ter condicionamento físico condizente à atividade 
proposta; não possuir doenças que comprometam minha participação e minha saúde. 
estar ciente dos riscos inerentes aos fenômenos da natureza e às atividades de 
canoagem em rios, como correnteza, corredeiras, galhadas, pedras, troncos e animais 
encontrados durante a atividade. 
-Declaro serem verídicas as informações fornecidas neste termo em questão e isento de 
responsabilidade as instituições organizadoras, monitores, agentes de terra e canoístas 
participantes de qualquer incidente ou acidente que por ventura venha a acontecer 
comigo bem como danos causados a meus equipamentos pessoais durante a prática.  
Estou ciente que as atividades podem ser interrompidas em razão de fatores 
meteorológicos desfavoráveis ou por motivo de força maior. Autorizo os envolvidos à 
veiculação de minhas imagens colhidas neste evento para fins promocionais.  
Nada mais havendo, assino o presente documento de isenção de responsabilidade às 
referidas instituições, no local e data acima indicados. 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura 


