Declaração do Participante
Declaração do Participante – Regulamento “IX Eurocidade BTT 2020”
Eu, _________________________________________ com o dorsal nº _________ e cartão de Cidadão
nº_______________, participante na IX Edição da Eurocidade em BTT a realizar no dia 29 de março do corrente
ano, declaro:
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Declaro que conheço o Regulamento desta prova e aceito-o na sua totalidade.
Declaro que sou conhecedor de que a prova decorre por vias públicas abertas ao transito, assim como os
riscos inerentes a isso. OS RESIDENTES E OS PEÕES DAS LOCALIDADES QUE CRUZAREMOS,
TEM PRIORIDADE ABSOLUTA.
Comprometo-me a cumprir as leis de transito em vigor, velando pela minha segurança e dos restantes
participantes e usuários da via pública. Sei que não estará excluida nenhuma dessas leis durante a prova.
Que isento a Peña Ciclista Biciosos Rias Baixas, o seu presidente e os orgãos diretivos do clube, a
Federação Galega Ciclismo e Portuguesa e/ou qualquer pessoa física ou juridica vinculada com a
organização da prova, das responsabilidades derivadas de qualquer acidente causado, tanto por motivos
decorrentes de manobras de circulação como por acidentes desportivos.
Que excluo os anteriormente citados de qualquer prejuizo que, por motivos de saúde, possam advir da
minha participação nesta prova, assumindo pessoalmente o risco inerente para a saúde que decorre do
esforço físico requerido para a participação na prova.
Que excluo aos anteriormente citados de qualquer responsabilidade que devido à participação na prova
possa ocorrer, nomeadamente a perca ou estragos de objetos pessoais, por roubo, extravio ou outras
circunstancias.
Que conheço e aceito os limites da apólice de acidentes contratada pela federação à qual pertenço no caso
de ser federada; caso contrário, a apólice contratada será a do FGC para fornecer cobertura para possíveis
acidentes que possam sofrer durante o curso do teste.
Declaro conhecer, por ter sido informado de isso e tendo ficado satisfeito com a informação recebida, tendo
podido fazer as perguntas necessárias e tendo ficado sem qualquer dúvidas sobre os riscos próprios da
participação na prova, tais como:
. Existencia de todo o tipo de veículos externos à organização que circularão pelo percurso da prova. Que
os ditos veiculos circularão entre os ciclistas como usuários normais das vias. Que aceito e conheço que me
encontrarei com todo o tipo de veículos, circulando tanto em sentido da prova ou em sentido contrário. Que
aceito e conheço que existirão cruzamentos não regulados pela organização da prova, os quais podem advir
vias onde circularão quaisquer tipo de veículos. Que existem trajetos perigosos, onde deverei extremar a
minha precaução. Que existem descidas prolongadas, com curvas onde moderarei a minha velocidade, com
a finalidade de evitar danos próprios e ou a outros. Que existem trajetos onde o estado da estrada não
reunem as adequadas condições de segurança e libertarei da responsbilidade a organização por qualquer
prejuizo que sofra devido ao mau estado das estradas ou pelo motivo de defeito nas infraestruturas viárias.
. Que existe a possibilidade de sofrer um acidente desportivo inerente à prática do ciclismo, assumindo
pessoalmente a responsabilidade dos acidentes que possa causar a qualquer participante da prova, excluindo
uma vez mais, a organização de qualquer responsabilidade derivada de estes acidentes. Que existe a
possibilidade de causar um acidente a um terceiro externo à prova, assumindo pessoalmente a
responsabilidade total deste acidente e excluindo a organização de qualque responsabilidade derivada de
estes acidentes. Que autorizo os Serviços Médicos da prova, a que me pratiquem qualquer tratamento
necessário, estando ou não, em condições de o solicitar. Perante as suas informações, comprometo-me a
abandonar a prova, caso eles assim entendam, para bem da minha saúde. Que levarei sempre o capacete
posto (ciclista) e em caso contrário SEREI EXPULSO DA PROVA APÓS ME SER RETIRADO O
DORSAL. Que serei respeituoso com o ambiente em redor, parques naturais e não deitarei lixo no trajeto.
. Que os dorsais são pessoais e intransferiveis, cobrindo legalmente apenas o titular que aparece registado
com o dito dorsal.
Que todos os participantes autorizam a recolha de imagens e videos no decorrer do evento, assim como a
venda posterior das ditas imagens, sem direito a compensação económica ou outra de forma alguma.
Também como articipante, declaro conhecer:
REGULAMENTO DA PROVA: “Através desta declaração e fazendo direito a não realizar UM
RECONHECIMENTO MÉDICO PRÉVIO à prova, venho por este meio assumir as consequências
sobre o meu estado de saúde derivado da minha participação na prova, excluindo a organização ou a
federação de qualquer tipo de responsabilidade por qualquer situação que possa advir. NUNCA
ADIANTAREI O VEÍCULO QUE ABRE A PROVA.
_______________, __________________________ de 2020
Assinatura
P.S. Esta declaração deverá ser entregue à organização no momento da recolha do dorsal

