
 
 
 TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Este Termo de Responsabilidade é direcionado a qualquer pessoa física, acima de 14 anos, interessada em praticar Airsoft nas 

arenas do Rio das Ostras Airsoft Clube ou Macaé Airsoft Clube. O não cumprimento das ORIENTAÇÕES e REGRAS DE 

SEGURANÇA pode acarretar acidentes e até no afastamento dos mesmos dos jogos organizados pelos clubes citados. 

Deixamos claro ao jogador participante que os locais selecionados para a prática do esporte podem ser urbanos ou matas 

(compostos por vegetação variada como árvores, arbustos, plantas nativas, terreno com aclives e declives, animais silvestres e 

anfíbios, pássaros, insetos, répteis e aracnídeos), podendo, em algumas vezes, serem hostis, merecendo total atenção dos 

participantes. 

Como jogador participante eu declaro ser maior de 14 anos, estar ciente e de acordo que, a partir da data deste 

documento, em eventos administrados pelo Rio das Ostras Airsoft Clube ou Macaé Airsoft Clube: 

 Estar ciente que caso possua algum tipo de condição ou limitação á prática de qualquer atividade física 

que possa ocasionar uma ocorrência grave de saúde comprometendo meu estado de equilíbrio e 

percepção normal, não poderei praticar este esporte e nem participar do evento e caso tenha omitido 

algum fato relevante, sou inteiramente responsável. 

 Eu, em meu nome, de meus herdeiros, sucessores e representantes legais, através do presente 

documento, ISENTAM E LIBERO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE O CTTR, seus responsáveis, 

monitores, prepostos, agentes e/ou terceiros trabalhando em seu nome, NO QUE DIZ RESPEITO A TODA 

E QUALQUER ACIDENTE OU INCIDENTE E SUAS CONSEQÜÊNCIAS, PERDA OU PREJUÍZO PESSOAL OU 

MATERIAL, causados ou não por negligência daqueles acima mencionados neste item. 

 Cumprir integralmente o que consta na Portaria nº02/COLOG do Exercito Brasileiro, tanto como o 

Decreto nº3.665 de 20 de novembro de 2000 (R-105); 

 Que corro o risco de me acidentar durante a prática do esporte, inclusive, ao término da prática, possuir 

hematomas provenientes de Armas de Airsoft; 

 Recebi instruções sobre o manuseio dos equipamentos, regras de segurança e conduta, antes de iniciar 

a minha participação nos jogos; 

 Não posso em hipótese alguma retirar os óculos de proteção durante os jogos; 

 Caso eu venha causar danos ao local destinado aos jogos, pagarei os prejuízos causados; 

 O Rio das Ostras Airsoft Clube e Macaé Airsoft Clube tem a minha autorização para utilização da minha 

imagem para fins de divulgação e publicidade por tempo indeterminado, caso haja fotos e vídeos que 

eventualmente possa ser feitos durante os eventos. 

 Que, sendo menor de idade, maior de 14 anos, tenho a autorização dos meus responsáveis para a 

pratica do esporte e levei este documento ao conhecimento dos mesmos, os quais autorizam minha 

participação assinando abaixo.   

Nome do(a) praticante: 

Telefone: CPF: 

Possuo Equipe?    (    )Sim   (    )Não Equipe: 

Parentesco: ID/CPF: 

Assinatura do Responsável: 

 

Declaro que todas as informações acima são verdadeiras e que compreendi as orientações passadas 

no Briefing do jogo. 

 

Macaé, _______ de __________________________________ de 20______. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Praticante 


