
 
MASTER ESPORTES 
CNPJ/MF nº 21.905.099/0001-40


Rua São Leopoldo, 285 - Pelotas - RS - 96090-590

Rua Roberto Romano, 430/2 - Santa Maria - RS - 97065-310


(55) 99132.9709   me@masteresportes.com


TERMO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Ao inscrever-se nos eventos do ELITE PRO OPEN JIU-JITSU, de acordo com o Edital de Competição disponível em 
www.eliteproopen.com.br, o atleta : 

I – declara-se apto a pratica do esporte, não havendo qualquer impedimento de ordem médica, física ou legal para sua 
participação; 

II – declara não fazer uso de qualquer substância psicotrópica, anabolizante ou afim; 

III – declara estar ciente quanto aos riscos de sua integridade física inerente à natureza da atividade esportiva 
praticada. Em caso de lesão ou contusões de qualquer espécie, inclusive morte, o atleta assume integral 
responsabilidade sobre os danos, isentando os organizadores, patrocinadores, comissão de arbitragem e demais 
membros e participantes de qualquer responsabilidade advindas de sua participação; 

IV – quanto aos direitos de imagens e divulgação, outorga à organização do evento, entidades e patrocinadores todos 
os direitos sobre sua imagem (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartazes e etc.,) a serem feitas em qualquer tempo sem 
nenhuma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra permissão verbal ou por escrito, 
na forma do artigo 20 do Código Civil Brasileiro e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Nestes termos e condições o atleta concorda em participar do evento supramencionado ao fazer sua inscrição.


Eu, responsável legal pelo atleta da classe juvenil, autorizo sua participação no Absoluto Adulto deste evento.

 ◎ SIM	 	 ◎ NÃO	 	 ◎ NÃO SE APLICA


TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Atleta:___________________________________________________________________________


Responsável: ____________________________________________________________________


Parentesco:______________________________________________________________________


 


Eu, _______________________________________________________________, portador da identidade 

nº________________________, órgão  expedidor _________________, AUTORIZO o menor acima qualificado a participar do 

ELITE PRO OPEN JIU-JITSU  | CIRCUITO 2020, em Santa Maria/RS. 


Declaro ter pleno conhecimento do regulamento, das regras e dos Termos de Condições de Participação do referido 

campeonato. Por fim, isento a Master Esportes e a organização do evento por quaisquer acidentes que ocorram durante a 

realização do evento.


______________________________, __________ de _______________ de 2020.


__________________________________________________

responsável legal


