
TERMO DE RESPONSABILIDADE ZERO48 AIRSOFT CLUB 

 

Nome:___________________________________________________________________________________ 

Apelido:_____________________ Telefone:________________________ RG:_________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
_________________________________________________________________________________________ 

Número: ___________ Bairro:________________________ Cidade: ____________________ UF: __________ 

Complemento: _____________________________________________ CEP: ___________________________ 

E-mail:___________________________________________________ Data Nasc.:_______________________ 

Profissão: ___________________________                                                         FPS:____________GR:_______ 

RESPONSÁVEL (em caso do atleta ser menor)  

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

Data Nasc.:_____________________ RG:________________________ CPF:___________________________ 

 
A organização deixa claro ao jogador participante, que o local onde o jogo será́ praticado é composto com um 
terreno com aclives e declives, insetos e aracnídeos; e podem existir estruturas de alvenaria e demais obstáculos 
inseridos como barris, sacos de areia, trincheiras, torres de observação e construções em madeiras sendo hostil 
e merece total atenção do atleta.   
De acordo com o exposto no parágrafo acima, tenho conhecimento que caso possua algum tipo de alergia, 
irritação e/ou problemas de saúde que necessitem de algum tipo de observação/condição especial devido a 
alguma ocorrência causada durante a prática esportiva no evento, tenho obrigação de relaciona-la abaixo pois 
declaro estar tendo avaliação médica competente e periódica. 
  
Declaro ainda possuir ou a ter tendência ao(s) seguinte(s) problema(s):  
 
(   )CARDÍACO 
(   )DIABETES  
(   )HIPERTENSÃO   
(   )ASMA  
(   )Outros: 
______________________________________________________________________________________  
 
Observação: Estou ciente que caso possua algum tipo de condição ou limitação á pratica de qualquer 
atividade física que possa ocasionar uma ocorrência grave de saúde comprometendo meu estado de 
equilíbrio e percepção normal, não poderei praticar este esporte e nem participar do evento e caso tenha 
omitido algum fato relevante, sou inteiramente responsável.  
  
Declaro estar ciente deste Termo de Responsabilidade e de todas as Regras para participar deste evento como 
jogador de Airsoft, tenho conhecimento claro que este esporte exige disciplina, conhecimento, inteligência e 
acima de tudo Espírito esportivo eu, abaixo assinado, dou ciência e concordo com o seguinte:  
 
1. Existe risco de acidente e contusão decorrente da prática de AIRSOFT; ainda que o uso dos equipamentos de 
proteção, a presença dos monitores e a obediência absoluta às regras de segurança e de jogo minimizem este 
risco, ele ainda existe. Tenho conhecimento das regras de segurança e de jogo do 048 AIRSOFT CLUB e me 
comprometo a segui-las completamente. Se eu perceber qualquer risco atípico ou desnecessário durante minha 
participação, eu levarei ao conhecimento do monitor ou responsável mais próximo e mais brevemente possível; 
 
 
Assinatura Atleta: __________________________________________________________________________ 
 
 
 
Assinatura Responsável: ____________________________________________________________________ 



2. Eu, em meu nome, de meus herdeiros, sucessores e representantes legais, através do presente documento, 
ISENTAM E LIBERO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE O 048 AIRSOFT CLUB, seus responsáveis, 
monitores, prepostos, agentes e/ou terceiros trabalhando em seu nome, NO QUE DIZ RESPEITO A TODA E 
QUALQUER ACIDENTE OU INCIDENTE E SUAS CONSEQÜÊNCIAS, PERDA OU PREJUÍZO PESSOAL OU 
MATERIAL, causados ou não por negligência daqueles acima mencionados neste item. 
 
3. Em nenhuma hipótese o 048 AIRSOFT CLUB e seus responsáveis, monitores, prepostos, agentes e/ou 
terceiros trabalhando em seu nome, responderão pelo pagamento de indenização ao usuário ou seus herdeiros, 
sucessores e representantes legais, por danos materiais, morais, lucros cessantes e danos emergentes 
porventura decorrentes de sinistros ocorridos nas instalações do local do jogo, durante o jogo ou não. 
 
4. Autorizo o 048 AIRSOFT CLUB fazer uso da minha imagem para fins de divulgação e publicidade por tempo 
indeterminado, caso haja fotos e vídeos que eventualmente possam ser feitas durante o evento. 
 
5. O 048 AIRSOFT CLUB não se responsabiliza pela guarda/extravio de objetos pessoais, objetos de valor e / ou 
valores em espécie deixados pelos atletas, comunique o achados e perdidos do campo, os bens achados serão 
guardados pelo período de 15 dias. Após esse prazo, serão enviados para doação ou como a administração julgar 
adequado. 

6. Assumo total responsabilidade pelo zelo dos equipamentos locados para utilização durante os jogos, arcando 
com possíveis danos que eu venha a causar.  
 
7. Entendo que o limite máximo de FPS permitido para jogo no 048 AIRSOFT CLUB é de 400 FPS. 
 
8. Em caso de autorização para menores, favor levar cópia do documento do responsável. A assinatura 
deve estar igual a do documento, caso não esteja com a cópia em mãos e/ou assinatura não esteja igual 
o termo é qualificado como falso.  
 
Eu li este documento na integra e compreendi completamente seu teor e que estou ciente da isenção de 
responsabilidade do 048 AIRSOFT CLUB, ASSINO VOLUNTARIAMENTE, LIVRE DE QUALQUER COAÇÃO 
OU INDUZIMENTO.   
 
 
 
DATA: _______ / ________ / _________ 
 
 
 
Assinatura Operador: _______________________________________________________________  
 
 
Assinatura Responsável:_____________________________________________________________ 


