TrackDay & HotLap

Santa Catarina & Paraná & São Paulo

TERMO DE COMPROMISSO E CIÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE AUTOMOBILÍSTICA NO
AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE CURITIBA

1.Declaro, para os devidos fins, que li o regulamento que me foi apresentado, estando
ciente de que o desrespeito a qualquer regra e ou norma poderá colocar em risco a
minha segurança e a dos demais participantes, assumindo todo e qualquer risco
decorrente da inobservância das referidas regras e que esse termo tem validade por
20 anos a partir do recebimento podendo ser devidamente alterado pela organização
durante os 20 anos sendo que vou me atualizar constantemente.
2.Para exercer a atividade em pista é necessário apresentar a qualificação específica
para a atividade conforme regras normas da Federação internacional ou estadual de
Automobilismo.
3.Declaro ainda que entendo que este evento constitui risco inerente à atividade nele
contida, ou seja, trafegar em alta velocidade, estando totalmente ciente da possı́vel
ocorrência de acidentes, e que todo e qualquer dano a que venha a causar e/ou
suportar será de minha única, exclusiva e inteira responsabilidade, comprometendome a jamais processar civil ou criminalmente (ainda que por representação)
desobrigando para sempre terceiros, os Organizadores e/ou Promotores, bem como
proprietários do Autódromo Internacional de Curitiba, do Kartódromo Internacional de
Joinville, do Kartodromo de Limeira, Registro ou qualquer outra localidade onde a
atividade seja executada, representantes públicos, Federações, Confederações, quer
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, bem como seus agentes, empregados,
funcionários, afiliados, diretores e sócios de todas as reclamações, inclusive, mas não
somente por reclamações por atos ou omissões negligentes, imprudentes e/ou
imperitos ou ações declaratórias de ação de reparação de danos que me possam
caber ou que eu alegue que me caibam contra as partes acima isentadas, ou qualquer
uma delas, por todas as lesões patrimoniais, morais, e corporais, inclusive morte em
decorrência da minha simples participação voluntaria no evento, cujo riscos eu e
familiares correlacionados tem total ciência.
4.Declaro que a participação no evento é potencialmente perigosa e que

envolve inúmeros riscos associados a diversos fatores. Esses riscos incluem e
não são limitados a colisões com espectadores, veículos, outros condutores e/
ou objetos fixos ou móveis, além da negligência de outros condutores. Além
disso, entendo e reconheço que a participação no evento poderá resultar em
sérias injúrias corporais, ferimentos e/ou morte própria ou a terceiros dentro e
fora do veiculo.
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5.Declaro que assumo total responsabilidade por qualquer acidente / incidente,

roubo, furto, causado ou sofrido em qualquer área, e dependências no dia do
Evento ou em qualquer local onde o evento / atividade seja executado.

6.Declaro que fui informado que todo e qualquer dano ocasionado por mim, ainda que
sem intenção ou dolo, ao circuito, demais participantes e às áreas comuns, tais como
guard-rail, asfalto, acabamentos, equipamentos, ou seja, todo e qualquer item que
componha a estrutura e patrimônio do autódromo, deverá ser por mim ressarcido aos
organizadores e/ou aos responsáveis pelo local.
7.Declaro que em caso de me submeter a qualquer situação que resulte em
qualquer tipo de dano material ou físico a terceiros ou não a culpa e a
responsabilidade é unicamente minha.
8.Declaro

ainda que meu veículo encontra-se em perfeito estado de conservação e
adequado a participação da atividade em pista, não apresentando qualquer item,
componente ou acessório que possa se soltar ou desprender dos devidos locais de
fixação em especial cinto de segurança, volante de direção, escapamento, filtro de ar,
rodas, portas, capôs, tampas ou demais itens relacionados ou não, não deve existir
qualquer tipo de vazamento de líquidos (óleo, água, combustível, aditivos, fluido ou
qualquer tipo de composto ou substancia liquida), os sistema de freio incluindo o freio
de mão estão em amplo e perfeito funcionamento sendo testados antes de adentrar
ao local da atividade / evento, os pneumáticos estão em perfeito estado e são
adequados a atividade em pista, assumo ampla e irrestrita responsabilidade com
relação a qualquer acidente que venha a me envolver, eximindo, desde já, os
organizadores, os demais participantes e os proprietários e responsáveis pela pista de
qualquer responsabilidade civil ou criminal sobre eventuais danos que eu venha a
suportar, seja de natureza material, moral, física, psicológica, estética, lucros
cessantes, ou seja, todo e qualquer dano oriundo de qualquer acidente durante o
evento, dentro ou fora do circuito ou do local de execução da atividade.
9. Declaro que estou ciente que o veículo pode sofrer desgastes anormais e normais, bem

como quebras de componente, pecas e ou partes sendo que essas ações não são de
responsabilidade do evento ou dos organizadores do evento ou então dos demais
participantes.

10.Declaro ainda que estou de acordo a eventual registro e ou divulgação de fotos e
ou vídeos meu e ou de meu veículo e de objetos, concedendo expressamente aos
organizadores quaisquer direitos de imagem que possam incidir sobre o mesmo.
Portanto Autorizo o uso de imagem, divulgação, publicidade e merchandising
para a organização e promoção dos Eventos “TrackDay in” - A comercialização
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de qualquer imagem é totalmente desautorizada. O registro de qualquer tipo
de imagem é proibido. A descrição ou relato de qualquer tipo a respeito do
evento é desautorizada. Tudo deve permanecer em total e absoluto sigilo.
11.Declaro

que estou ciente da minha obrigação de zelar pelo local do evento /
atividade. A higienização de todos os itens ou locais utilizados bem como o lixo ou
resto de material incluindo, alimentos, bebidas, combustível e fluidos como óleo
lubrificantes ou similares de uso pessoal ou automotivo não utilizado, descartado ou
utilizado, deverá ser por mim recolhido, embalado e transportado para um local
apropriado ao descarte fora do local do evento. A não observação desses itens resultara
em multa imposta conforme contrato de locação.

Declaro que estou ciente da penalização, judicialmente se necessário, imposta
R$50000,00 ou conforme multas estipuladas em contrato entre a organização do
evento e os responsáveis pelo local da execução das atividades por todo e qualquer
situação, dano, injuria, causado ou recebido; Fica eleito o foro da comarca de PinhaisPr.
12.

Declaro ainda que os dados cadastrais podem ser utilizados para fins de
inteligência artificial para software de computador ou aplicativos para celular e afins.
13.

Declaro ainda que estou ciente a participação em pista somente será autorizada
após a presença no Briefing e estou em pleno acordo com as instruções
apresentadas, bem como o uso de capacete de alta qualidade e em perfeito estado,
indumentaria adequada, calça comprida, calçado tipo, ou, sapatilha camisetas com
proteção para braços e antebraços, ombros e clavícula, luvas conforme necessidade
do veiculo / ocupantes.
14.

Declaro ainda que estou ciente que dúvidas, avisos, sugestões e ou reclamações
pontuais a respeito do evento / atividade devem ser resolvidas e esclarecidas no dia
dos eventos pessoalmente com o STAFF (organização) reclamações posteriores em
mídias sociais serão descartadas.
15.

Declaro ainda que estou ciente que o credenciamento é obrigatório e caso não seja
aprovado ou não seja realizado o credenciamento a participação no evento será
vetada, não havendo direito a qualquer reembolso do valor pago e que não haverá a
prática do "crédito para o próximo evento", em caso de desistência, não
comparecimento, não uso total ou parcial ou situações similares.
16.
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17.Declaro

ainda que estou ciente que a vaga é pessoal e intransferível ficando a
disposição até o fim do evento e em nenhuma hipótese haverá estorno ou devolução
do valor pago, total nem parcial.
18.Declaro

ainda que estou ciente que a participação no evento deve no mínimo
respeitar a moral e os bons costumes do convívio social incluindo o não uso de
bebidas alcoólicas, entorpecentes, psicotrópicos e respeito total as normas de trânsito
e que sou totalmente responsável pelos meus acompanhantes.
19.Declaro

ainda que estou ciente que devo obedecer às sinalizações, condições e ou
a liberação do fiscal responsável, para:
Adentrar

ao local do evento,

À

pista,
A área do BOX,
Entrada e saída do Autódromo
Saída imediata de pista
Os devidos locais para permanência
Credenciamento
Obrigações recomendações perante exigências / regulamentos da Confederação
Brasileira de Automobilismo e ou Federações pertinentes
Outras informações ou ações pertinentes ao bom andamento do evento.
Respeito a sinalização, utilizada, com bandeiras ou luminosas em especial as cores
vermelha (Redução de velocidade, ultrapassagem proibida e retorno imediato a área
de boxes)
Amarela (Redução de velocidade, ultrapassagem proibida, sem manobras bruscas)
Verde (pista liberada)
Vidros e capotas devidamente fechados totalmente.
Nenhuma parte do corpo deve ser colocada para fora do veiculo sob nenhuma
condição quando em atividade na pista.
Ligar o farol “baixo” durante permanência em atividade.
Não sair do veiculo quando por algum motivo necessário for parar fora da área do
box, ou seja, parar na pista sem que exista aviso e orientação da organização.
20. Declaro que o nível de ruido do veiculo não será superior a 95dB pois caso o
valor seja superior não será permitido participar ou permanecer na atividade.
21. Declaro que estou ciente das determinações contidas nos Decretos Federais,
Estaduais e do Município de Pinhais-Pr, relacionadas às medidas de prevenção ao
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COVID-19, ou a qualquer outro agente infectocontagioso, as quais me comprometo a
cumprir integralmente.
22. Declaro que estou levando o kit higiene pessoal, contendo higienizadores,
desinfetantes, lenços, papel higiênico, toalhas, luvas, mascaras, óculos de segurança,
sabonetes líquidos, e recipientes isolados para descarte dos itens pessoais em local
seguro fora do local do evento.
23. Declaro que estou em plena saúde física e mental para realizar e participar das
atividades e em caso solicitado tenho laudo médico para devida apresentação.
24. Declaro que conheço todos os sintomas do COVID-19 em caso de apresentar
qualquer tipo dos referidos sintomas ou de anomalias físicas, psíquicas, motoras,
cardíacas, mentais relacionadas ou não ao COVID-19 não irei participar da atividade
procurando tratamento, auxilio médico, e ate ficando em isolamento social conforme
recomendações médicos sanitárias.
DADOS DO PARTICIPANTE:
Nome completo:________________________________________________________
CPF ______________________ RG _______________________
Data de nascimento: _____/_____/____ Tipo sanguíneo: _______
Endereço:____________________________________________________________
CEP: _________________ Bairro:_______________________________________
Cidade: ______________________________ Estado:_____
Telefone:(____)__________________Numero Celular :(____)__________________
E-Mail:______________________________________________
Numero da CNH:______________________
Convenio Médico:_________________ Numero do Convenio:___________________

Pinhais, _____ de _____________________ de 20____.
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Assinatura ________________________________________________________
Reconhecida em cartório
Em caso do Participante não habilitado (SEM CNH) e menor de 18 anos:
assinatura da mãe e do pai do menor, ou do representante legal quando este
não for genitor também com reconhecimento em cartório.
Eu,
_____________________________________________________________________
__________________(pai
do
menor),
RG______________________,
CPF_______________________Telefone: (____) __________________, declaro sob
as penas da Lei (Crime de Falsidade Ideológica – Art. 299 do Código Penal) que sou
representante legal do menor supra mencionado, e neste ato autorizo sua participação
neste evento.
Assinatura ________________________________________________________
Eu,
_____________________________________________________________________
________________(mãe
do
menor),
RG______________________,
CPF_______________________Telefone: (____) __________________, declaro sob
as penas da Lei (Crime de Falsidade Ideológica – Art. 299 do Código Penal) que sou
representante legal do menor supra mencionado, e neste ato autorizo sua participação
neste evento.
Assinatura ________________________________________________________
Representante legal NÃO GENITOR
Eu,
_____________________________________________________________________
_____________________________,
RG______________________,
CPF_______________________Telefone: (____) __________________, declaro sob
as penas da Lei (Crime de Falsidade Ideológica – Art. 299 do Código Penal) que sou
representante legal do menor supra mencionado, e neste ato autorizo sua participação
neste evento.
Assinatura ________________________________________________________
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