
 

TERMO DE RESPONSABILIDADES E CESSÃO DE DIREITOS

PARA ORGANIZADOR, GINASTAS, TÉCNICOS, ÁRBITROS E VOLUNTÁRIOS.
 
Nome completo:___________________________________________________________________________
 
CPF:_______._______._______-_____
 
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, eu declaro que:
 
1. Tenho pleno conhecimento do Estatuto, Código de Ética
Regulamentos Gerais e Específicos da FIG e da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA, bem 
como das Regras Antidoping da FIG
e as Diretrizes da Autoridade Brasileira de Dopagem 
13709/2018 (Lei LGPD) e; pelo Código de Prevenção e Combate à Manipulação de Competições do 
COB. 

 

2. Através da assinatura do presente termo
e autorizo em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a CBG, ou terceiros 
por estes devidamente autorizados, no Brasil e/ou no exterior, o direito de usar o nome, voz, 
imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo 
participante citado ou a ele atribuíveis, bem como de usar sons e/ou imagens do evento, seja 
durante as competições, seja durante os aquecimentos, os treinamentos, a hospedagem, o 
transporte ou alimentação em qualquer suporte existente ou que venha a ser criad
captados pela TV ou demais mídias, para transmissão, exibição e reexibição, no todo, em extratos, 
trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes.

 

3. Declaro estar em pleno gozo de saúde e em condições físicas de 
esportivos de ginástica, não apresentando cardiopatias genéticas, congênitas ou infecciosas, 
viroses, ou qualquer outra doença, patologia ou distúrbio de saúde que implique em qualquer tipo 
de impedimento ou restrição à prática de exe
realizado, no período de pré-participação dos eventos esportivos de ginástica, por minha própria 
conta e risco, avaliação clínica que atesta as condições apresentadas. 

 

4. Declaro estar de acordo com o Código de Ética da CB

(https://www.cbginastica.com.br/pdf/codigodeetica.pdf

 

5. Declaro conhecer a ÁREA DE ÉTICA E INTEGRIDADE DA CB
https://canaldeetica.cbginastica.com.br
ao Código de Ética, o qual regula o comportamento, as relações profissionais e comerciais 
envolvendo a ginástica e seus atores, como os membros de comissões técnicas e atletas de seleções 
nacionais, árbitros, dirigentes, funcionários de quaisquer níveis hierárquicos e estagiários que 
estejam sob a jurisdição da CBG
indiretamente contratem e/ou se relacionem.

 

6. Isento os organizadores dos eventos esportivos de ginástica de qualquer responsabilidade 
por danos eventualmente causados a mim e/ou ao menor pelo qual sou responsável no decorrer 
dos eventos no ano vigente, estando ciente de que, como em qualquer outra atividade física, podem 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADES E CESSÃO DE DIREITOS
 

PARA ORGANIZADOR, GINASTAS, TÉCNICOS, ÁRBITROS E VOLUNTÁRIOS.

___________________________________________________________________________

_____ 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, eu declaro que: 

Tenho pleno conhecimento do Estatuto, Código de Ética e da Portaria 0
Regulamentos Gerais e Específicos da FIG e da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA, bem 

as Regras Antidoping da FIG, Código Mundial Antidopagem, Código Brasileiro Antidopagem
e as Diretrizes da Autoridade Brasileira de Dopagem – ABCD; pelo Decreto 8.692/2016 e pela Lei 

e; pelo Código de Prevenção e Combate à Manipulação de Competições do 

Através da assinatura do presente termo declaro conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados 
, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a CBG, ou terceiros 

por estes devidamente autorizados, no Brasil e/ou no exterior, o direito de usar o nome, voz, 
imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo 

icipante citado ou a ele atribuíveis, bem como de usar sons e/ou imagens do evento, seja 
durante as competições, seja durante os aquecimentos, os treinamentos, a hospedagem, o 
transporte ou alimentação em qualquer suporte existente ou que venha a ser criad
captados pela TV ou demais mídias, para transmissão, exibição e reexibição, no todo, em extratos, 
trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes.

Declaro estar em pleno gozo de saúde e em condições físicas de 
esportivos de ginástica, não apresentando cardiopatias genéticas, congênitas ou infecciosas, 
viroses, ou qualquer outra doença, patologia ou distúrbio de saúde que implique em qualquer tipo 
de impedimento ou restrição à prática de exercícios físicos, atividades físicas e esportivas, tendo 

participação dos eventos esportivos de ginástica, por minha própria 
conta e risco, avaliação clínica que atesta as condições apresentadas.  

o Código de Ética da CBG 

https://www.cbginastica.com.br/pdf/codigodeetica.pdf) 

Declaro conhecer a ÁREA DE ÉTICA E INTEGRIDADE DA CBG 
https://canaldeetica.cbginastica.com.brque é o canal de acesso para ouvir relatos sobre violações 
ao Código de Ética, o qual regula o comportamento, as relações profissionais e comerciais 

e seus atores, como os membros de comissões técnicas e atletas de seleções 
nacionais, árbitros, dirigentes, funcionários de quaisquer níveis hierárquicos e estagiários que 

G, bem como as pessoas naturais e jurídicas que
indiretamente contratem e/ou se relacionem. 

Isento os organizadores dos eventos esportivos de ginástica de qualquer responsabilidade 
por danos eventualmente causados a mim e/ou ao menor pelo qual sou responsável no decorrer 

s no ano vigente, estando ciente de que, como em qualquer outra atividade física, podem 
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TERMO DE RESPONSABILIDADES E CESSÃO DE DIREITOS 

PARA ORGANIZADOR, GINASTAS, TÉCNICOS, ÁRBITROS E VOLUNTÁRIOS. 

___________________________________________________________________________ 

da Portaria 04/2018 da CBG; 
Regulamentos Gerais e Específicos da FIG e da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA, bem 

, Código Mundial Antidopagem, Código Brasileiro Antidopagem 
pelo Decreto 8.692/2016 e pela Lei 

e; pelo Código de Prevenção e Combate à Manipulação de Competições do 

declaro conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados 
, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a CBG, ou terceiros 

por estes devidamente autorizados, no Brasil e/ou no exterior, o direito de usar o nome, voz, 
imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo 

icipante citado ou a ele atribuíveis, bem como de usar sons e/ou imagens do evento, seja 
durante as competições, seja durante os aquecimentos, os treinamentos, a hospedagem, o 
transporte ou alimentação em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, a serem 
captados pela TV ou demais mídias, para transmissão, exibição e reexibição, no todo, em extratos, 
trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes. 

Declaro estar em pleno gozo de saúde e em condições físicas de participar de eventos 
esportivos de ginástica, não apresentando cardiopatias genéticas, congênitas ou infecciosas, 
viroses, ou qualquer outra doença, patologia ou distúrbio de saúde que implique em qualquer tipo 

rcícios físicos, atividades físicas e esportivas, tendo 
participação dos eventos esportivos de ginástica, por minha própria 

 através do endereço 
que é o canal de acesso para ouvir relatos sobre violações 

ao Código de Ética, o qual regula o comportamento, as relações profissionais e comerciais 
e seus atores, como os membros de comissões técnicas e atletas de seleções 

nacionais, árbitros, dirigentes, funcionários de quaisquer níveis hierárquicos e estagiários que 
, bem como as pessoas naturais e jurídicas que com ela direta ou 

Isento os organizadores dos eventos esportivos de ginástica de qualquer responsabilidade 
por danos eventualmente causados a mim e/ou ao menor pelo qual sou responsável no decorrer 

s no ano vigente, estando ciente de que, como em qualquer outra atividade física, podem 



 

ocorrer lesões e ferimentos no (a) ginasta durante os treinos e competições.
renúncia de direitos e conhecendo estes fatos, renuncio e libero os real
responsáveis pelos eventos da CBG
sucessores de todas as reclamações ou responsabilidade por qualquer fato que venha a ocorrer, 
concordando em isentar de qualquer responsab
judicialmente a CBG, atletas, treinadores, membros da comissão técnica, patrocinadores e/ou 
organizadores, com relação a quaisquer danos eventualmente ocorridos em razão da minha 
participação durante o período de reali

 

7. Comprometo-me a seguir todos os protocolos sanitários de prevenção da disseminação do 
COVID-19, estabelecidos pela CBG, incluindo o uso de equipamento de proteção individual e 
sujeitando-me aos testes clínicos e quarentenas obrigat

 

8. Concordo em comunicar imediatamente à Secretaria Técnica da CBG qualquer ocorrência 
relativa à minha saúde, incluindo sintomas adversos, trauma ou doença, seja ela pré
acontecida durante os eventos no ano vigente. Ente
motivo, pode trazer prejuízos ao meu desempenho e aos demais participantes.

 

 
Este TERMO terá validade a partir da assinatura até o dia 31 de 
 

________________________________
   Assinatura do Participante

 
 

____________________________________
 

 

ocorrer lesões e ferimentos no (a) ginasta durante os treinos e competições.
renúncia de direitos e conhecendo estes fatos, renuncio e libero os realizadores, organizadores e 

s eventos da CBG, todos seus patrocinadores, apoiadores, representantes ou 
sucessores de todas as reclamações ou responsabilidade por qualquer fato que venha a ocorrer, 
concordando em isentar de qualquer responsabilidade e comprometo

, atletas, treinadores, membros da comissão técnica, patrocinadores e/ou 
organizadores, com relação a quaisquer danos eventualmente ocorridos em razão da minha 

de realização de competições. 

me a seguir todos os protocolos sanitários de prevenção da disseminação do 
19, estabelecidos pela CBG, incluindo o uso de equipamento de proteção individual e 

me aos testes clínicos e quarentenas obrigatórias, entre outros.  

Concordo em comunicar imediatamente à Secretaria Técnica da CBG qualquer ocorrência 
relativa à minha saúde, incluindo sintomas adversos, trauma ou doença, seja ela pré
acontecida durante os eventos no ano vigente. Entendendo que a não comunicação, por qualquer 
motivo, pode trazer prejuízos ao meu desempenho e aos demais participantes.

Este TERMO terá validade a partir da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
________________________________   __________________________________

Assinatura do Participante    Assinatura do Responsável legal

______________________________________, ___________de_______________________
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ocorrer lesões e ferimentos no (a) ginasta durante os treinos e competições.Tendo em vista esta 
izadores, organizadores e 

, todos seus patrocinadores, apoiadores, representantes ou 
sucessores de todas as reclamações ou responsabilidade por qualquer fato que venha a ocorrer, 

ilidade e comprometo-me a não acionar 
, atletas, treinadores, membros da comissão técnica, patrocinadores e/ou 

organizadores, com relação a quaisquer danos eventualmente ocorridos em razão da minha 

me a seguir todos os protocolos sanitários de prevenção da disseminação do 
19, estabelecidos pela CBG, incluindo o uso de equipamento de proteção individual e 

Concordo em comunicar imediatamente à Secretaria Técnica da CBG qualquer ocorrência 
relativa à minha saúde, incluindo sintomas adversos, trauma ou doença, seja ela pré-existente ou 

ndendo que a não comunicação, por qualquer 
motivo, pode trazer prejuízos ao meu desempenho e aos demais participantes. 

de 2022.  

__________________________________ 
Assinatura do Responsável legal 

__________de 2022. 


