
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Em virtude da minha participação no dia 9 de Agosto de 2021 na Etapa da Volta Brisa 

RTP, declaro que: 

- Li na integra o regulamento da prova que aceitei de forma livre e esclarecida, nomeadamente 

o que se encontra expresso no seu artigo seu artigo 10º que refere que a organização não se 

responsabiliza por nenhum acidente que possa ser causado ou possa vitimar qualquer 

participante, que para isso deverá estar coberto pelo seguro da sua licença federativa ou pala 

subscrição da Licença de Um Dia emitida pela Federação Portuguesa de Ciclismo. A organização 

não se responsabiliza ainda por qualquer despesa efetuada por algum participante durante a 

prova. 

- Tomei conhecimento das medidas sanitárias adotadas no evento, explanadas no Anexo I do 

regulamento da prova, as quais me comprometo seguir de forma rigorosa. 

- Tomei conhecimento que a Etapa da Volta Brisa RTP é um evento de cicloturismo onde se 

exclui a competição. 

- Tomei conhecimento que a Etapa da Volta Brisa RTP decorre em vias públicas abertas ao 

trânsito e que aceito os riscos decorrentes da minha participação nesta prova. 

- Que me comprometo a cumprir as normas de Segurança Rodoviária e do Regulamento, zelando 

pela minha segurança e do resto dos participantes bem como dos utilizadores da via pública. 

- Que isento o Clube Desportivo e Recreativo Chronos, a Podium Events, SA, a Federação 

Portuguesa de Ciclismo e quaisquer outras entidades promotoras ou patrocinadoras da prova 

das responsabilidades derivadas de quaisquer acidentes que decorram da circulação do trânsito 

ou outros acidentes desportivos que possam provocar-me lesões físicas e danos a terceiros. 

- Que me encontro física e clinicamente apto para participar neste evento desportivo, 

assumindo todos os riscos desta participação, e isento o Clube Desportivo e Recreativo Chronos, 

a Podium Events, SA, a Federação Portuguesa de Ciclismo e quaisquer outras entidades 

promotoras ou patrocinadoras da prova de quaisquer responsabilidades por lesões ou 

problemas de saúde e de todas as outras consequências que possam ter origem na minha falta 

de preparação física. 



- Que isento o Clube Desportivo e Recreativo Chronos, a Podium Events, SA., a Federação 

Portuguesa de Ciclismo e quaisquer outras entidades promotoras ou patrocinadoras da prova 

de qualquer responsabilidade em relação a roubo ou perda de objetos que ocorram durante a 

minha participação na prova. 

- Que me foi fornecida toda a informação necessária, que tive oportunidade de fazer todas as 

perguntas convenientes e esclarecidas todas as minhas dúvidas em relação aos riscos próprios 

da participação nesta prova, nomeadamente: 

- A circulação de veículos estranhos à organização no traçado da prova. 

- A circulação de veículos entre os ciclistas como utilizadores normais das vias em ambos os 

sentidos. 

- Que sei que durante a prova existem cruzamentos não fechados ao trânsito. 

- Que existem troços perigosos onde se deve ter maior precaução. 

- Que podem existir troços em que o estado das estradas não reúne as melhores condições de 

segurança e que isento o Clube Desportivo e Recreativo Chronos, a Podium Events, SA, a 

Federação Portuguesa de Ciclismo e quaisquer outras entidades promotoras ou patrocinadoras 

da prova por qualquer prejuízo que sofrer devido ao mau estado das estradas ou defeitos das 

infra-estruturas. 

- Que existe a possibilidade de enfrentar situações climatéricas mais adversas, necessitando por 

isso de me precaver em termos de equipamentos adequados. 

Declaro ter lido e reconhecido o termo de responsabilidade aceitando integralmente os seus 

termos, o que confirmo, pelo que subscrevo. 

 


