
Termo de Responsabilidade – Ultra Trilhos Rocha da Pena 2021

Eu, ______________________________, portador do documento de identificação

n.º______________, agente desportivo federado/associado/praticante da modalidade de

________________ no clube _________________________________________, com

residência habitual no concelho de:_________________________________, declaro por

minha honra, que:

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma

exemplar as medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na

minha vida em sociedade e durante a prática desportiva, designadamente, a

etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável,

o distanciamento físico e a utilização de máscara;

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e

recomendadas pelas autoridades de saúde;

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade

respiratória, durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em

competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino e competição;

4. Informarei o meu clube ou organização do UTRP, relativamente a eventuais

contactos com indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de

infeção por SARS-CoV-2, bem como da manifestação de sinais e sintomas de

COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei esta

mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar;

____ de Agosto de 2021

Assinatura:

___________________________________________________________



Termo de Responsabilidade para utilização INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
durante a pandemia COVID-19 – Atletas maiores de 18 anos

Atleta: ____________________________________

Data de Nascimento: ______/_______/__________

Número de Cartão de Cidadão: _________________

Por este instrumento, eu, _____________________________________________,
declaro que:

Fui devidamente informado/a, em linguagem clara e objetiva, que a frequência das
instalações desportivas do Complexo Desportivo de Salir, para efeitos da
competição da prova de corrida em trilhos Ultra Trilhos Rocha da Pena realizada
no dia 08/08/2021, resulta de uma DECISÃO TOMADA POR MIM, numa avaliação
consciente e informada, em que pondero as vantagens resultantes do efeito de
competição, face ao aumento de RISCO DE SAÚDE.

Fui devidamente informado/a que o conjunto de medidas de mitigação
implementadas se destinam a diminuir o risco e possibilidade de infeção pelo
SARS-CoV-2, mas não podem assegurar a segurança plena nas instalações
desportivas e da atividade, no contexto de pandemia, sendo fundamentais o
distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos e a não partilha
de objetos.

Fui esclarecido e alertado sobre os riscos acrescidos em contrair a doença
(COVID19), bem como das consequências e eventuais sequelas que acarretam
não só para minha saúde, como para a dos outros.

Neste contexto, comprometo-me a seguir as Normas e Orientações da
Direção-Geral da Saúde, bem como as recomendações da organização do evento.

Por fim, declaro a intenção de competir na competição supracitada.

Assinatura: _________________________________________

Data: ____/______/_______


