SEIXAL ROGAINING 8 DE DEZEMBRO DE 2021
TERMO DE RESPONSABILIDADE – DECLARAÇÃO
Eu,______________________________________________________________(nome completo),
nascido

em

____/____/_______,

portador

do

Cartão

do

Cidadão/Passaporte

n.º_________________, maior de idade, abaixo-assinado, declaro:
- Que a minha participação é voluntária e com o conhecimento do atual contexto de pandemia da
doença COVID-19;
- Que a minha situação de saúde não regista qualquer impedimento de ordem física ou psicológica
à minha participação no Seixal Rogaining;
- Que cumprirei todas as medidas e recomendações referentes à pandemia da doença COVID-19,
em vigor na Região Autónoma da Madeira à data do Seixal Rogaining 2021;
- Que sou portador de teste TRAg, de despiste de infeção por SARS-CoV-2, com resultado
negativo, efetuado nos sete dias anteriores à realização do Seixal Rogaining 2021, e de Certificado
Digital Covid da União Europeia ou de documento que certifique ter sido vacinado contra a COVID19, ou por razões de saúde não posso ser vacinado, e tenho a uma declaração médica formal ou
que tendo recuperado da doença COVID-19, sou portador de declaração médica formal que
certifique que estou recuperado da doença COVID-19, emitida nos últimos 90 dias.
- Comprometer-me a não participar no evento ou competição, se padecer de quaisquer sintomas
compatíveis com a COVID-19. Isto é extensivo a contactos tidos com terceiros, no caso de estes
padecerem de sintomas que denunciem um contágio por COVID-19.
- Aceitar que a organização possa sempre adotar outras medidas e tomar outras decisões para
melhorar as condições de segurança e evitar, assim, quaisquer contágios. Por esta razão, não
poderá exigir qualquer indemnização por parte da organização por considerar que não foram
cumpridas as obrigações essenciais do organizador.
- Aceitar submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pelas Autoridades de
Saúde;
- Aceitar que poderei ser excluído do evento ou desclassificado por apresentar uma conduta ou
comportamento de inobservância das medidas para evitar o contágio.
Funchal, _____de dezembro de 2021

(Assinatura como no BI ou CC)

