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Acordo de participação Randonneurs Portugal
Leia atentamente antes de assinar
Para que a minha participação no Brevet des Randonneurs Mondiaux (BRM) / Flèche Portugal, seja aceite, EU, concordo sem
qualquer restrição com o seguinte:
•
Certifico que estou fisicamente apto para participar nesta atividade;
•
Caso a organização se aperceba, em qualquer momento, que as minhas condições não permitem uma participação segura,
para mim e para terceiros, e assim decida, aceito ser excluído da atividade sem direito a qualquer ressarcimento ou obrigação por
parte da organização;
•
Esta atividade decorrerá em estradas públicas, abertas ao trânsito e recorrendo a locais públicos, dos quais resultam os perigos
de viajar de bicicleta nestas condições. Se no decorrer da atividade, em algum momento, considerar que não existem condições de
segurança poderei retirar-me imediatamente;
•
Reconheço que esta atividade é potencialmente um teste extremo aos meus limites físicos e mentais, com riscos potenciais de
morte, lesões graves e perdas patrimoniais. Estes riscos podem resultar, entre outros não referenciados ou conhecidos, do terreno,
temperatura, meteorologia, capacidade física, equipamento, circulação automóvel, desidratação / falta de alimentação, bem como
de ações de outras pessoas. É neste contexto que assumo total responsabilidade pela minha participação;
•
Esta atividade é realizada no decorrer da pandemia de COVID-19 em Portugal. A DGS atualiza continuamente as suas
diretrizes. Tenho conhecimento das recomendações da DGS na data da atividade e comprometo-me a segui-las no decurso da
atividade. Subscrevo que ao participar na atividade assumo expressamente o risco de poder ser exposto à COVID-19 e assumo
expressamente esse risco e responsabilidade;
•
Atesto que não tenho, nem tive recentemente, os sintomas de COVID-19: febre, arrepios, tosse, falta de ar, fadiga, dores
musculares, dores de cabeça, perda de gosto ou olfato, dor de garganta, congestionamento nasal, náuseas ou vómitos. Atesto ainda
que não tive nenhuma exposição conhecida à COVID-19 nos últimos 14 dias;
•
Conheço e comprometo-me a respeitar escrupulosamente as regras do código da estrada, bem como as dos BRM emanadas
pelo Audax Club Parisien e outras dos Randonneurs Portugal;
•
Tenho conhecimento que esta atividade determina que cada participante seja autossuficiente, no que se refere à alimentação,
suporte mecânico ou qualquer outro tipo de apoio durante a atividade. A organização não tem qualquer obrigação de providenciar
qualquer tipo de suporte durante a atividade;
•
Autorizo o uso e divulgação de minha imagem e voz, seja através de fotos, filmes e entrevistas para veiculação em qualquer
meio de comunicação ou de divulgação, seja para fins informativos, promocionais ou publicitários sem acarretar ónus á organização,
apoiantes ou aos próprios meios de veiculação;
•
Tenho conhecimento que este acordo de participação poderá ser utilizado pelos organizadores/ apoiantes da atividade em que
participo e que este regula as minhas ações e responsabilidades;
•
Declaro que estou a participar nesta atividade como um ciclista individual, e que não terei qualquer apoio externo durante o
percurso (carro de apoio, ou outros);
•
Confirmo ser “Associado Participante” dos Randonneurs Portugal durante o corrente ano civil.
Considerando a minha inscrição no BRM e a minha vontade expressa em participar, EU, liberto de toda e qualquer responsabilidade
pela minha morte, incapacidades temporárias ou permanentes, acidentes pessoais, danos ou roubos de propriedade ou outras ações
que possam ocorrer durante a minha participação e na deslocação para / do BRM as seguintes entidades ou pessoas:
“Audax Club Parisien”, “Randonneurs Mondiaux”, “Câmara Municipal de Vila Franca de Xira”, “BRM – Associação Randonneurs
Portugal”, “Pedro Alves – Representante do Audax Club Parisien em Portugal”, Manuel Miranda / José Ferreira ou outros relacionados
de alguma forma com a atividade. Membros, dirigentes, colaboradores, voluntários ou representantes da associação BRM –
Randonneurs Portugal.
Certifico, com a assinatura deste Acordo de Participação, o li atentamente, o fiz de livre vontade e sem garantias de qualquer
natureza para além das que resultam de apólices de seguro válidas no contexto do BRM: __________________________________

Nome (Maiúsculas):

Data: _____/___/___

Assinatura:

BI /CC Nº: _________
(Li este Acordo de Participação)

