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• Li na integra o regulamento do evento Maratona de Cycling Feira de S. 
Mateus, e que o aceitei de forma livre e esclarecida, concordando com todos 
os seus termos e condições.
• Estou ciente da minha aptidão/condição física e do meu estado de saúde 
e con�rmo que cumpro os requisitos físicos, psíquicos e clínicos para 
participar no evento, pelo que isento a Viseu Marca e todos os parceiros e 
patrocinadores do evento, de quaisquer responsabilidades por lesões ou 
outros problemas de saúde e de todas as outras consequências que possam 
ter origem na minha falta de preparação física ou de saúde.
• Não participarei no evento, caso o meu estado físico, psíquico ou de saúde 
mude após a minha inscrição.
• Comprometo-me a cumprir todas as normas de segurança e todas as 
normas previstas no Regulamento do evento, zelando pela minha saúde e 
segurança e pelas do resto dos participantes.
• Estou ciente do conteúdo, nomeadamente da cobertura e condições da 
apólice de seguros existente, pelo que isento a Viseu Marca e todos os 
parceiros e patrocinadores do evento, das responsabilidades derivadas de 
acidentes que possam provocar-me lesões e danos.

Na sequência da minha inscrição e participação no evento Maratona de Cycling 
Feira de S. Mateus, organizado pela Viseu Marca – Associação de Cultura, Eventos 
e Promoção e, que decorrerá no recinto da Feira de São Mateus no dia 21 de agosto 
de 2022, declaro para todos os devidos efeitos legais que:

• Isento a Viseu Marca e todos os parceiros e patrocinadores do evento, das 
responsabilidades em relação a roubo, furto ou perda de objetos que 
ocorram durante a minha participação no evento.
• Isento a Viseu Marca e todos os parceiros e patrocinadores do evento, das 
responsabilidades resultantes pela não utilização ou utilização de�ciente 
do equipamento necessário à participação no evento.
• Ao participar no evento, autorizo a Viseu Marca e os seus parceiros e 
patrocinadores a usarem a minha imagem de forma totalmente gratuita e 
sem restrições. Desta forma, concedo a utilização de todos os direitos de 
imagem, nomeadamente fotogra�as e vídeo efetuados durante o evento, 
não tendo o direito a reclamar o recebimento de qualquer valor seja a que 
titulo for.
• Estou ciente das condições de cancelamento ou adiamento do evento, que 
aceito plenamente.
• Ao efetuar a minha inscrição no evento e após a mesma ser validada, 
assumo o conhecimento e a aceitação sem reservas ou condições do 
Regulamento do evento Maratona de Cycling Feira de S. Mateus, 
renunciando a qualquer procedimento legal contra a Viseu Marca, derivada 
da minha participação no evento.
• Foi-me fornecida toda a informação necessária, designadamente a relativa 
aos riscos próprios da minha participação no evento.
• Declaro ter lido e compreendido o presente Termo de Responsabilidade, 
aceitando integralmente os seus termos, o que con�rmo, pelo que o 
subscrevo.
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Assinatura:

• Isento a Viseu Marca e todos os parceiros e patrocinadores do evento, das 
responsabilidades em relação a roubo, furto ou perda de objetos que 
ocorram durante a minha participação no evento.
• Isento a Viseu Marca e todos os parceiros e patrocinadores do evento, das 
responsabilidades resultantes pela não utilização ou utilização de�ciente 
do equipamento necessário à participação no evento.
• Ao participar no evento, autorizo a Viseu Marca e os seus parceiros e 
patrocinadores a usarem a minha imagem de forma totalmente gratuita e 
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não tendo o direito a reclamar o recebimento de qualquer valor seja a que 
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