
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO 

CNPJ: 05.105.135/0001-35 

XVII CORRIDA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
ANO 2019 – MOJU-PARÁ 

  Data de Inscrição _____/ ______ /2019   Nº INSCRIÇÃO ______________ 

  

CATEGORIAS: 

1) GERAL- 16 A 35 ANOS 

 

MASC (    )    FEM (    ) 

 

2) MASTER 36 A 49 ANOS 

 

MASC (    )    FEM (    ) 

3) SENIOR 50 –  

 

MASC (    )  FEM (    ) 

 

4) ESPECIAL 

 

MASC (    )  FEM (    ) 

 

   

Data de Nascimento _____ / ______ / _____  Idade: ____anos.  

Nome: _____________________________________________________________________________  

End.:___________________________________________________ n.º________Complemento: ____________________ 

Bairro:____________________________ Cidade:______________________________Estado: __________  

Telefone: (___) ____________________ Email: ____________________________________________  

  

Tipo Sanguíneo:_______Convênio:_________________________Equipe: _____________________  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

  

Eu ______________________________________________________RG______________________, no perfeito uso de minhas 

faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 13,1km. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e ciente que não existe nenhuma recomendação 

médica que me impeça de praticar atividades físicas. 3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos 

e suas consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a organização do 

evento, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais 

ou físicos, que porventura venha a sofrer. 4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

PROVA. 5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa falta 

grave, excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova. 6. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação 

do evento em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Organização do evento, mídia e patrocinadores. 7. 

Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE.  

  

Moju-Pará, _______, de ___________________ de 2019. 

  

______________________________________________  ______________________________________________  

                   Assinatura e RG.                                          Assinatura e RG. do responsável (atleta menor de idade). 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 

Certificamos que o Sr. (a) : __________________________________________________________________________ 

está devidamente inscrito da XVII CORRIDA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO ANO 2019 sob o nº de inscrição __________ 

na Categoria: ______________ 

Moju-PA, _______ de ________________ de 2019. 

_____________________________________ 

                                                                                                                                   Responsável pela inscrição 


