TERMO DE RESPONSABILIDADE
Ao participar do evento UM OLHAR PREVENTIVO no dia 16 de março de 2019, realizado na
Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, o(a) participante certifica:






A veracidade dos dados fornecidos no ato da inscrição;
Que participa do evento por livre e espontânea vontade;
Que conhece seu estado de saúde e sua aptidão física para os treinamentos;
Que aceita totalmente o regulamento do treinamento;
Que se responsabiliza por:
1. Estar rigorosamente em dia com sua avaliação médica, eximindo a Comissão
Organizadora (Movimenta Consultoria em Saúde) de toda e qualquer responsabilidade.
2. Avaliar sua condição física, longo de todo o trajeto do treinamento, julgando por
si só pela sua permanência ou não até o final.
3. O evento Um Olhar Preventivo tem incluído atividades físicas e somente por si, e
não sendo os organizadores responsáveis, pela decisão do atleta de cumprir o proposto.
4. A Comissão Organizadora não se responsabilizarão pelo atendimento médico
aos atletas inscritos, despesas médicas em casos de internação ou por lesões geradas
pela prática do treino, assim como pelo reembolso de despesas realizadas para a
participação no passeio.
5. Em caso de alguma emergência médica, o atleta ou o acompanhante poderá
decidir pela remoção ou transferência do mesmo para hospitais da rede privada de saúde
ou atendimento publico (SUS).
6. Que estando consciente e claro as informações acima, aceitou o termo de
responsabilidade no momento da inscrição e participa do evento com total
responsabilidade física e psicológica.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
Pelo presente instrumento, o Autorizador qualificado e tendo concordado com este no
ato da inscrição no evento Um Olhar Preventivo, autoriza o NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA
ESPECIALIZADA ME, inscrito no CNPJ sob o n° 65145377/0001-84, sediado na Av. João
Pinheiro, 146, 5° e 13º andares, Lourdes, Belo Horizonte – MG, doravante denominado
simplesmente “Núcleo de Oftalmologia Especializada”; a título universal, em caráter total,
definitivo, irrevogável e irretratável, a utilização da sua imagem para a fixação, marketing e
promoção do evento em diversas plataformas e em obras audiovisuais, impressas e digitais por
ela produzidas, doravante denominadas simplesmente “Obras”.
A autorização acima se estende à Movimenta Consultoria em Saúde Eirelli ME, com
sede na Rua Antônio Dias, 52/202, Santo Antônio, Belo Horizonte, Minas Gerais; inscrita no
CNPJ - 29.597.344/0001-86, doravante denominada simplesmente “Movimenta Consultoria”,
nos mesmos termos dispostos anteriormente.
A autorização ora concedida será feita a título gratuito ficando desde já avençado que
o Autorizador concorda que nada tem a reclamar com relação à autorização ora concedida, em
Juízo ou fora dele.
Todos inscritos no evento Um Olhar Preventivo tem o pleno conhecimento desse
documento, anexado nas informações adicionais da página de inscrição, devendo previamente
ser lido por seus representantes e assim inscritos, devidos ciência e autorização concedida.

SOBRE OS KITS
O kit divulgado é composto por uma camisa e um copo. O evento só dá direito a
camisa e copo, aos participantes que tiverem as inscrições confirmadas via e-mail. A
organização não se responsabiliza por dados errados fornecidos no momento da inscrição.

