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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, RENÚNCIA DE REIVINDICAÇÃO,  
ACEITAÇÃO DE RISCOS E ACORDO DE INDENIZAÇÃO 

 
(denominado o “Acordo de Isenção”)  

ASSINANDO ESTE ACORDO DE ISENÇÃO VOCÊ ESTARA RENUNCIANDO OU  
DESISTINDO DE ALGUNS DIREITOS LEGAIS, INCLUINDO O DIREITO DE 

DEMANDAR OU REQUERER COMPENSASÕES APÓS UM ACIDENTE, POR 

FAVOR LEIA COM ATENÇÃO! 
 
Este acordo deve se estender para todas as entradas subsequentes no Bike Park.  

Foi oferecido a mim uma cópia deste    
 

Acordo de Isenção e eu fui avisado para    
 

ler com atenção. Ciclista Pai ou responsável se  
 

   

  Ciclista é menor de 18 anos  
 

     

    
 

 
 
 
 

Nome     
 

      

 Rua    
 

Endereço 
    

 

Cidade  Estado CEP  

  
 

     
 

Telefone 
Casa Trabalho Celular 

 

    
 

     
 

Contato de Nome   Fone 
 

Emergência     
  

 
 
 
 
 

AVISO PARA CICLISTAS, FREQUENTADORES, PAIS, 
 

RESPONSÁVEIS E OUTROS 
 

Se você é novo nas trilhas do Terra na Veia bike park ou se você esta assinando esta 
Acordo de Isenção como pai ou responsável de ciclista menor de idade, por favor tome 
o tempo necessário para ler e reler este documento com cuidado e familiarizar-se com 
as atividades e trilhas do Terra na Veia. Machucar-se é comum e esperado na prática 
do mountain bike. O Terra na Veia oferece aulas introdutórias para ciclistas de 
mountain bike iniciantes. Terrenos mais desafiadores não devem ser percorridos até 
que o ciclista tenha adquirido a habilidade necessária, experiência e uso de 
equipamentos apropriados. Por favor fale com a administração para mais informações 
a respeito do mountain biking no Terra na Veia. 



 

PARE – LEIA ISTO 

 
CÓDIGO DE RESPONSABILIDADE DOS CICLISTAS (CRC)   

Esteja no controle todo tempo. É sua responsabilidade evitar outras pessoas 
e objetos em torno de você.  

TERRA NA VEIA BIKE PARK  
Informação importante sobre o Bike Park 

 

- O uso do bike park envolve riscos de ferir-se. Você controla o grau de 
 

dificuldade que você irá encontrar usando as diferentes trilhas e locais de 
 

pedalada dentro do bike park. 
 

- Não há qualquer tipo de socorro médico ou ambulatorial no Terra na Veia. 
Em casos de acidente que necessitem cuidados mínimos, será chamada uma 

 
ambulância do serviço público de saúde – SUS. 

 
- Não tente pedalar em nenhuma das trilhas ou locais de pedalada, a menos 

 
que você tenha habilidade suficiente para pedalar as trilhas com segurança. 

 
Sempre pedale com controle e dentro do seu nível de habilidade. 

  
1. Não pare onde você obstrui a 

trilha ou aonde não há 
visibilidade de quem venha de 
trás.  

2. Quando você for entrar na trilha 
você deve olhar para trás e 
certificar-se que não vem 
ninguém atrás.  

3. Por favor ajude quando você se 
envolver em um acidente ou 
presenciar um e avise a 
administração do bike park.  

4. Fique longe dos locais 
interditados ou não sinalizados 
e obedeça todas as sinalizações. 

5. Fique nas trilhas, não pedale na 

  
contra-mão nem corte caminho 
para outras trilhas pela mata ou 
outros atalhos.  

6. Fique fora das trilhas se tiver 
ingerido álcool ou substâncias 
de uso proibido. 

7. Não mexa, remova ou altere 
qualquer trilha ou obstáculo, 
natural ou artificial. 

8. Não se aproxime, alimente nem 
provoque animais selvagens. 

9. Caminhadas não são permitidas 

dentro dos singletracks (trilhas 

fechadas). 

 
 

- Capacetes são obrigatórios dentro do Bike Park e protetores das articulações 
 

são recomendados. Bicicletas com pneu biscoito e com aro mínimo 24” são 
 

recomendadas também. 
 

- O Bike Park não é recomendado para ciclistas na primeira trilha, sem a devida 
 

instrução. 
 

- Todos os ciclistas com menos de 18 anos devem ter o consentimento dos pais 
 

ou responsáveis para pedalar no Bike Park sem a companhia de um adulto. 
 

- Fique alerta nas mudanças de condições das trilhas e locais de pedalada. É 
 

sua responsabilidade inspecionar locais de trilhas e locais de pedalada antes 
 

de usá-las. 
 

- Pare em todos os cruzamentos de ruas e trilhas. 

 

VOCÊ ASSUME O RISCO DE QUALQUER FERIMENTO QUE 
POSSA OCORRER QUANDO ESTIVER USANDO O BIKE PARK. A 
RSPONSABILIDADE DO TERRA NA VEIA POR QUALQUER 
FERIMENTO OU PERDA É EXCLUIDO PELOS TERMOS E 
CONDIÇÕES DO TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
DO BIKE PARK. 

 
INFORME-SE SOBRE O CÓDIGO – SEJA CONSCIENTE COM A SEGURANÇA  

É SUA RESPONSABILIDADE  
O Direito de permanecer no Park são revogados pela desobediência do código do CRC 

 

    
 Ciclista Pai ou responsável se  

  Ciclista é menor de 18 anos  
    



 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, RENÚNCIA DE REIVINDICAÇÃO, 
ACEITAÇÃO DE RISCOS E ACORDO DE INDENIZAÇÃO 

(denominado o “Acordo de Isenção”) 
 

ASSINANDO ESTE DOCUMENTO VOCÊ ESTARA RENUNCIANDO OU DESISTINDO DE 
 

DIREITOS LEGAIS, INCLUINDO O DIREITO DE PROCESSAR OU REQUERER 
 

COMPENSASÕES APÓS UM ACIDENTE 
 

POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO 
 

Este acordo deve se estender para todas as entradas subsequentes no Bike Park. 
 

Para: Terra na Veia Bike Park e seus diretores, empregados, colaboradores, contratados 
independentes, representantes, proprietários do espaço, voluntários, participantes, patrocinadores 
(todos que estão aqui relacionados serão referidos como “OS ISENTADOS”). 

 
DEFINIÇÕES:  
Nesta declaração de Isenção de responsabilidade, o termo “mountain bike” deve ser incluído em todas as 
atividades, eventos, serviços ou uso de áreas para pedalar no espaço do Terra na Veia, eventos 
organizados ou conduzidos pelos Isentados incluindo, mas não limitado a: treinos, passeios de mountain 
bike, camping; uso do Terra na Veia bike park; área de treinamento; pista de dirt jump; pista de race; 
corridas; competições; caiaque; pedalinho; slackline, pista de orientação. 

 

 

Aceitação de Riscos:  
Ferimentos são comuns e esperados no mountain bike. Mountain biking no Terra na Veia é praticado em 
terrenos pedregosos, possui plantas com espinhos, descidas e subidas, curvas de alta velocidade que exigem 
desafios do ciclista, tanto técnica e fisicamente e irão expor o ciclista e frequentadores a vários riscos, perigos e 
dificuldades. Estes incluem, mas não são limitados a: mudanças de condições climáticas, falha mecânica do 
equipamento, queda, perda de equilíbrio, altas velocidades, dificuldade para controlar a velocidade e direção, 
rápido ou incontrolável aceleração em descidas, variação extrema em terrenos para pedalar, incluindo morros 
ou terrenos escorregadios, árvores, raízes, tocos de árvores, troncos, barrancos, pedras, desnível, terra solta, 
buracos, depressões, riachos, construções como pontes, curvas de madeira, curvas de barro, saltos, desníveis, 
passarelas, rampas, colisão com objetos naturais ou construídos, outros ciclistas, veículos, pedestres, fiscais ou 
outros presentes, encontro com animais domésticos e selvagens, incluindo cachorros, vacas, raposas, 
guaxinim, cobras etc, negligência de outros ciclistas ou usuários do espaço; e NEGLIGÊNCIA POR PARTE 
DOS ISENTADOS. EU ENTENDO QUE A NEGLIGÊNCIA INCLUI FALHA POR PARTE DOS ISENTADOS EM 
TOMAR CUIDADOS E PROCEDIMENTOS PARA SALVAGUARDAR OU PROTEGER-ME DOS RISCOS, 
PERIGOS E DIFICULDADES DO MOUNTAIN BIKING. 

 
SEGURANÇA  
Eu fui avisado para utilizar um capacete. O uso do capacete é obrigatório dentro do Bike Park. Por favor 
procure a placa ´Divirta-se com Segurança´, Código de Responsabilidade dos Ciclista e Mountain Biker - 
Verificações para mais informações de segurança. 

 
COMPETIÇÕES  
Eu tenho conhecimento que os riscos, perigos e dificuldades do Mountain Biking são aumentados durante 
corridas, competições e disputas, por causa da natureza de uma competição e pelo fato de que haverá 
outros participantes no circuito. Eu espontaneamente aceito e assumo completamente estes riscos, perigos 
e dificuldades e a possibilidade de machucar-me, morrer, danificar ou perder equipamentos. 

 
 
 

  
Ciclista Pai ou responsável se 

 Ciclcista  é menor de 18 anos 
  



EU ESTOU CIENTE DOS RISCOS, PERIGOS E DIFICULDADES ASSOCIADOS COM O MOUNTAIN 
BIKING E ESPONTANEAMENTE ACEITO E ASSUMO COMPLETAMENTE TODOS ESTES RISCOS, 
PERIGOS E DIFICULDADES E A POSSIBILIDADE DE MACHUCAR-ME, MORRER, DANIFICAR OU 
PERDER EQUIPAMENTOS. 

 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE, RENÚNCIA DE REIVINDICAÇÃO E ACORDO DE INDENIZAÇÃO: Em 

consideração de minha participação no mountain biking no Terra na Veia e meu uso dos serviços, 

equipamentos e estrutura do Terra na Veia, e por outras coisas e valores considerados, as informações 

suficientemente recebidas que são de todo meu conhecimento, eu declaro concordar com o que segue: 
 
 

1. EM RENUNCIAR QUALQUER E TODAS REINVIDICAÇÕES que eu tenho ou possa no futuro ter contra 
os ISENTADOS E PARA EXONERAR OS ISENTADOS de qualquer e toda responsabilidade de qualquer 
perda, dano, custo ou ferimentos, incluindo morte, que eu possa sofrer, meu acompanhante ou meu 
parente possa sofrer, como resultado de minha participação no Mountain Biking ou qualquer outra 
atividade, DEVIDO A ABSOLUTAMENTE QUALQUER CAUSA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUEBRA 
DE CONTRATO, OU QUEBRA DE QUALQUER ESTATUTO OU OUTRA IMPOSIÇÃO LEGAL OU 
MORAL DE CUIDADO, INCLUÍDO QUALQUER IMPOSIÇÃO DE CUIDADO DEVIDO A PREVISÃO DE 
RESPONSABILIDADE NA LEI, POR PARTE DOS ISENTADOS. EU ENTENDO QUE A NEGLIGÊNCIA 
INCLUI FALHA POR PARTE DOS ISENTADOS EM TOMAR MINIMO E ACEITÁVEL CUIDADOS E 
PROCEDIMENTOS PARA SALVAGUARDAR OU PROTEGEGER-ME DOS RISCOS, PERIGOS E 
ACIDENTES DO MOUNTAIN BIKING REFERIDOS ACIMA; 

 
2. INSENTAR DE RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO OS ISENTADOS por qualquer e toda 

responsabilidade por qualquer dano a bens, perda ou acidente pessoal para qualquer terceiro 
resultante da minha participação no Mountain Biking; 

3. Este Acordo de Responsabilidade deve ser efetivo e estender-se sobre meus herdeiros, parentes, 
acompanhantes, advogados, administradores, procuradores, curadores e representantes, no caso 
de minha morte ou incapacitação; 
Esta Concordância deve aplicar-se para todas as subsequentes entradas no Bike Park. 

 
Em assinando este Acordo de Isenção eu não estou me baseando em qualquer representação, oral 
ou escrito, ou afirmações feitas por parte dos Isentados no que diz respeito à segurança das 
atividades do Terra na Veia que sejam diferentes do que esta estabelecido neste acordo escrito. 

 
EU CONFIRMO QUE EU LI E ENTENDI ESTE ACORDO DE RESPONSABILIDADE ANTERIORMENTE 
PARA ASSINA-LO, E EU ESTOU CIENTE QUE EM ASSINANDO O ACORDO DE 
RESPONSABILIDADE EU ESTOU RENUNCIANDO CERTOS DIREITOS LEGAIS OS QUAIS EU OU 
MEUS HERDEIROS, PARENTES, ACOMPANHANTES, ADVOGADOS, ADMINISTRADORES, 
PROCURADORES, CURADORES E REPRESENTANTES POSSAM TER CONTRA OS ISENTADOS. 

 
 
 

 
Assinatura do Participante 

 

 
Por favor, nome Legível  

 
 
 

 
TERRA NA VEIA MOUNTAIN BIKING respeita a sua privacidade. 
Qualquer informação pessoal que coletamos somente são utilizadas 
para desenvolver melhor os nossos serviços. 

 
 
 

 
Assinatura Pai ou responsável se Ciclista é menor de 18 anos 
 

 
Por favor, nome Legível  
 
 
 
Assinatura Testemunha 
 

 
Por favor, nome Legível  


