
DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DO ATLETA 
 

“Declaro que: 

Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são 

de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante.  

· Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do evento, disponível na página de 

internet no domínio www.anastra.com.br, declinando, expressamente, que todas as normas e 

regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar 

futuramente não concordar com as mesmas. 

· Participo da XVIII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, a ser realizada em Belo 

Horizonte/MG, de 21 a 27 de Setembro de 2019, por livre e espontânea vontade, isentando 

de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu 

nome e de meus sucessores.  

· Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, 

gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento, em virtude 

de qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja.  

· Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim 

causados durante a minha participação neste evento. 

· Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive 

direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser 

auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de tv, clipes, 

reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a 

qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser 

implementadas no mercado para este e outros eventos.  

Em caso de minha desistência da participação da XVIII ONJT, arcarei com o ressarcimento da 

minha participação, na parte do hotel e uniforme, caso o mesmo não consiga ser repassado a 

outro atleta. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, _____de _______________ de 2019. 

 

 

Nome : ________________________________________________________________ 
(Letra de forma legível) 
 

 
_____________________________________________________ 
Assinatura 


