
	  

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CERTIFICADO DE APTIDÃO FÍSICA 
 

Ultra Trail das Aldeias do Xisto (UTAX) – 10 de Novembro de 2012 
 
 
Eu, ___________________________________________, com B.I./C.C. n.º ________________ 
 
Mediante o presente documento declaro: 
 
1. Li, compreendo e aceito integralmente o regulamento do UTAX, a ser realizado em 10 de 
Novembro de 2012. Este regulamento está publicado no site oficial do evento: 
www.axtrail.com 
 
2. Estou fisicamente preparado para a competição, gozo de boa saúde, livre de qualquer 
doença, deficiência física, lesão ou doença cardio-respiratória susceptível de ser agravada 
pela minha participação em tal prova. Se durante a corrida, sofrer algum tipo de lesão ou 
outra circunstância que poderá prejudicar seriamente a minha saúde, informarei a 
organização logo que possível. 
 
3. Tenho plena consciência da dureza da prova, percurso e altimetria da mesma, os quais 
foram previamente consultados no site do AXtrail®: www.axtrail.com 
 
4. Estou consciente de que este tipo de competições contém um risco significativo para os 
participantes. Por conseguinte, participo de livre e espontânea vontade, assumindo 
integralmente os riscos e consequências derivadas da minha participação. 
 
5. Possuo capacidade física e destreza técnica suficiente para garantir a minha segurança 
nas condições de autonomia em que se desenvolve a prova. Além disso, tenho o equipamento 
desportivo e de segurança exigido pela organização, garanto que está em boas condições, sei 
usá-lo correctamente e acompanhar-me-á ao longo de toda a prova. 
 
6. Comprometo-me a cumprir as normas e protocolos de segurança estabelecidas pela 
organização para o UTAX, em que vou participar, assim como manter um comportamento 
responsável que não aumente o risco para a minha integridade física ou mental. Seguirei as 
instruções e respeitarei as decisões tomadas pelos responsáveis da organização (juízes, 
médicos e organizadores) sobre questões de segurança. 
 
7. Autorizo os serviços médicos da prova, a efectuar qualquer tratamento ou teste de 
diagnóstico que possa precisar, estando ou não em condições de solicitá-los. Perante as 
recomendações médicas, estando em risco a minha saúde, comprometo-me a abandonar a 
prova. 
 
8. Autorizo a organização da prova a utilizar quaisquer fotografias, filmagem ou gravação, 
sempre que esteja exclusivamente relacionados com a minha participação neste evento, não 
podendo exigir qualquer tipo de remuneração ou contraprestação.  
 
9. Antes ou durante a prova, não consumirei substâncias proibidas, consideradas como 
doping pelas federações  de atletas e de montanha. A organização reserva o direito de 
efectuar os respectivos controlos de anti-doping aos três primeiros classificados. 
 
10. O dorsal é pessoal e intransmissível, pelo que não o poderá levar outro participante ou 
qualquer pessoa no meu lugar. 
 
11. Participo voluntariamente e sob minha conta e risco nesta prova. Consequentemente, não 
poderei exigir qualquer responsabilidade à organização, parceiros, patrocinadores e outros 



	  

participantes, por qualquer dano ou lesão corporal na minha pessoa, renunciando à 
apresentação de queixa, bem como a recorrer a outros meios legais contra os mesmos. 
 
12. Comprometo-me a seguir as orientações gerais para respeitar o meio ambiente tal como 
listadas abaixo: 
a) Percorrer com prudência em estradas e caminhos abertos ao tráfego rodoviário. 
b) Passar calmamente na presença de outras pessoas, animais ou veículos. 
c) Não induzir alterações nos processos ou funcionamento natural dos ecossistemas. 
d) Não danificar os recursos biológicos, geológicos, culturais ou a paisagem em geral. 
e) Evitar áreas ambientalmente sensíveis. 
f) Exercer as necessidades fisiológicas nos lugares adequados, ou em qualquer caso, fora da 
água e longe de pontos de passagem ou grupo de pessoas. 
g) Não acender fogo ou causar quaisquer situações de risco de incêndio. 
h) Não utilizar ou instalar qualquer tipo de estrutura ou elemento que deixe marca 
permanente no local. 
i) Não derramar ou abandonar objectos ou resíduos sólidos ou líquidos fora dos locais 
apropriados para a sua recolha. 
 
 
 
Em _________________________ de ___ de __________ de 2012. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
ASSINATURA 
 
 
 
NOME _____________________________________________________ 
 
B.I./C.C. ______________________ 


