
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Por me inscrever no Campeonato Sul Brasileiro de Automodelismo 

OnRoad 2018, declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do 

Campeonato em questão e conhecer as peculiaridades da prática do 

automodelismo e estar ciente que:  

 

1. Atividade Perigosa: expressamente reconheço e concordo que as 

atividades do automodelismo rádio controlado são perigosas e envolvem 

risco de ferimento (lesões corporais) ou morte e/ou de propriedade, pelo que 

assumo integralmente tais riscos, já que estou utilizando meus equipamentos, 

inclusive os de segurança. Ciente dos riscos que envolvem a prática do 

automodelismo que decidi participar, incondicional e irrevogavelmente 

isento os organizadores, colaboradores e patrocinadores, apoios e 

proprietários dos locais onde se a prática do automodelismo de quaisquer 

reivindicações, demandas ou ação, de obrigações de reparação de danos e de 

responsabilidades por morte, lesões corporais, incapacidade parcial ou total, 

danos materiais, de propriedade ou contas médicas ou do hospital, e ainda 

roubo, perda, ou extravio de qualquer equipamento de propriedade dos 

pilotos e mecânicos.  

 

2. Responsabilidade Perante Terceiros: também reconheço e concordo que 

qualquer acidente que eu vier a provocar contra terceiros são de minha inteira 

responsabilidade, pelo que isento os organizadores, colaboradores e 

patrocinadores, apoios e proprietários dos locais onde se dá a prática do 

automodelismo de quaisquer demandas ou ações, de obrigações de reparação 

de danos e de responsabilidades por morte, lesões corporais, incapacidade 

parcial ou total, danos materiais, de propriedade ou contas médicas ou do 

hospital.  

 

3. Seguro Pessoal/Saúde: também expressamente reconheço que devo 

providenciar às minhas expensas seguro de acidente pessoal/saúde, bem 

como seguro para o meu automodelo e equipamentos e de responsabilidade 

civil contra terceiros, assumindo integralmente qualquer responsabilidade 

por evento que venha a ocorrer, principalmente com relação a terceiros e, 

ainda assumindo integralmente quaisquer despesas decorrentes de tal evento, 

na hipótese de não ter contratado seguro para tanto, mantendo sempre os 

organizadores, colaboradores e patrocinadores, apoios e proprietários dos 

locais onde se pratica o automodelismo isentos de qualquer 

responsabilidade.  

 



4. Normas de Segurança: não obstante o risco da atividade, comprometo-me 

a cumprir todas as normas da prática do automodelismo e de segurança, bem 

como dos responsáveis pelas atividades desenvolvidas quer na pista de 

automodelismo, quer em suas dependências, objetivando evitar acidentes, 

principalmente contra terceiros. Diante dos riscos, os quais estou ciente, por 

esta inscrição, comprometo-me a observar as normas da prática do 

automodelismo e segurança e assumo integral responsabilidade pelos 

incidentes e acidentes que possam ocorrer nas dependências da pista de 

automodelismo isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores, 

apoios e proprietários dos locais onde se pratica o automodelismo de 

qualquer responsabilidade.  

 

 

 

 

 

 

Joinville, 10 de setembro de 2018. 
 


