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TERMOS & CONDIÇÕES 

Ao enviar o formulário de inscrição você está confirmando o seguinte: 

1. Que as informações inseridas estão corretas. 

2. Que qualquer “Passe de Credenciamento” que você receba seja pessoal, intransferível e deve ser exibido 

em todas as ocasiões enquanto estiver em áreas que exijam credenciamento e é válido somente nas áreas 

especificadas neste Passe. 

3. Que você cumprirá com o Código de Conduta do atleta durante a duração dos Jogos e aceita o Termo de 

responsabilidade constante neste documento. 

4. Que você observará os protocolos de acesso em relação às áreas restritas e / ou fora dos limites. 

5. Que você reconheça e respeite a exigência de não fumar em locais que hospedem os Jogos Brasileiros 

para Transplantados. 

6. Que você reconhece que o Comitê Organizador dos Jogos se reserva o direito de excluir o “Passe de 

Credenciamento” a seu critério razoável. 

7. É de sua responsabilidade verificar sua inscrição e entrar em contato imediatamente por escrito sobre 

quaisquer alterações, pois nem sempre os erros podem ser corrigidos. 

8. Que você está ciente de que pode aparecer em fotografia e/ou filmagens, obtidas durante a sua atividade 

nos Jogos, como competidor ou participante, e que este material pode ser usado para fins de divulgação. 

Acomodação:  

9. Que a contratação de pacote para hospedagem realizada através da operadora indicada pela ABTX é de 

sua responsabilidade e qualquer problema ou alteração deve ser tratada diretamente com a operadora não 

tendo a ABTX nenhuma relação com a reserva feita. 

Transporte:  

10. É de sua responsabilidade o transporte entre aeroporto/rodoviária x hotel e vice-versa, visto que estes 

não serão disponibilizados pela organização do evento. 

Transporte ao longo dos jogos: 

11. O transporte de ida e volta para locais esportivos durante os Jogos ocorrerá entre pontos de embarque e 

desembarque previamente designados pela organização dos Jogos, em horários pré-definidos e 

devidamente divulgados pela organização.  

Pagamento e cancelamento: 

12. A inscrição para os Jogos Brasileiros para Transplantados, Curitiba, 2019 é gratuita. 

13. A política de cancelamento está relacionada com questões médicas, pois antes da competição, todos os 

participantes devem preencher um formulário médico. Este deve ser enviado até 31/10/2019. Os 

competidores não poderão participar da competição caso não tenham preenchido e enviado todas as 
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informações médicas requeridas, sendo assim os documentos não entregues ou que não satisfaçam os 

critérios médicos serão devolvidos e a participação do competidor poderá ser cancelada. 

14. Que a partir do momento que finalizar a inscrição, é assumido o compromisso de participar dos Jogos e, 

com isso ajudar na causa da divulgação da doação de órgãos, tecido e medula óssea e também ajudar a fazer 

com que este evento tenha proporção suficiente para que possa se tornar algo recorrente. 

Seguros 

15. É aconselhado que o plano de saúde tenha cobertura nacional apropriada para atendimento em Curitiba 

no caso de uma emergência médica. 

Médico: 

16. Antes da competição, todos os participantes devem preencher o formulário médico. Este deve ser 
enviado até 31/10/2019. Os competidores não poderão participar sem o formulário de inscrição completo 
preenchido no site www.jbtxcuritiba.com.br e com a declaração médica de aptidão para participação nas 
modalidades inscritas. 
 
17. Primeiros socorros e apoio paramédico estarão disponíveis em todos os locais dos eventos de jogos. Os 

jogos serão apoiados por médicos de transplante, infectologistas e especialistas em saúde pública de 

Curitiba (PR) para garantir que quaisquer problemas de doenças transmissíveis que surjam potencialmente 

nos locais sejam tratados de forma especializada e de acordo com as melhores práticas. 

18. Qualquer participante registrado que desenvolva um problema médico agudo diretamente relacionado 

ao seu órgão transplantado será avaliado e tratado em dois centros bem localizados em Curitiba (PR) por 

médicos e fisioterapeutas. 

Programa de esportes: 

19. A Organização dos Jogos (ABTX e Prefeitura de Curitiba) reserva-se o direito de tomar qualquer ação em 

relação à programação esportiva, em caso de emergência, situações imprevistas, tais como, condições 

meteorológicas inadequadas para fazer alterações onde seja inevitável. 

20. Nos casos em que houver atrasos imprevistos, a Organização dos Jogos se esforçará para entregar todas 

as atividades dentro do prazo, sempre que possível. 

21. A Organização dos Jogos (ABTX e Prefeitura de Curitiba) pode, a seu critério razoável, mudar 

periodicamente detalhes ou regras relacionadas ao programa esportivo. Se qualquer alteração desse tipo 

afetar qualquer atividade, faremos todas as tentativas razoáveis de notificar imediatamente os participantes 

de tais alterações, mas não daremos garantias a esse respeito. 

22. Todos os participantes são responsáveis por seus próprios equipamentos durante os Jogos, e por 

qualquer resultado esportivo indesejado que possa resultar de sua falha de equipamento. 

23. Todos os participantes se responsabilizam por garantir que estejam fisicamente aptos para os eventos 

que pretendem participar e por qualquer dano que possa ocorrer durante a competição nos Jogos. 
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24. Onde o equipamento é fornecido pela organização dos Jogos, se houver uma falha no equipamento, nos 

esforçaremos para alcançar um impacto mínimo no esporte, e teremos como objetivo completar o torneio 

relacionado no período de tempo disponível. 

25. Todos os participantes são responsáveis por assegurar que estejam no horário para todos os eventos em 

que estão competindo. 

 
PROTEÇÃO DE DADOS 

 
26. Declaramos o comprometimento da organização dos jogos em manter seus dados pessoais seguros e 

protegidos. 

27. Os dados são coletados das seguintes fontes: 
• Nossa plataforma de registro: 

· Informações que você nos fornece através dos formulários do nosso site, ou simplesmente 

usando o nosso site 

28. É considerado o consentimento para utilização dos dados em determinadas circunstância específicas, tais 
como: 

• Para enviar informes por e-mail, texto ou mídia social; 
• Para fins de levantamentos demográficos e epidemiológicos mantendo anonimato da sua 

identificação; 
• Para cookies e tecnologias semelhantes. 

29. É garantido o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, quando relevante. Assim sendo, 

basta informar à Organização do evento. 

30. Importante manter os dados pessoais precisos e atualizados. Para isto, informar à Organização dos Jogos 

qualquer alteração ocorrida. 

31. Os dados pessoais não serão mantidos por mais tempo do que o necessário para o propósito descrito 

acima. Isso significa que os dados serão destruídos ou apagados quando não forem mais necessários. 

32. Os funcionários/voluntários que precisarem acessar os dados irão visualizá-los para que a correta 

organização do evento e fornecimento de serviços. Com isto, os dados podem ser divulgados para terceiros: 

• Se a ABTX/Prefeitura de Curitiba tiver o dever de divulgar ou compartilhar os dados pessoais para 

cumprir as obrigações legais ou para proteger os direitos, propriedade ou segurança da ABTX, nossos 

clientes, fornecedores ou outros funcionários. Isso inclui a troca de informações com outras 

empresas e organizações para fins de proteção contra fraudes. Neste caso, o participante tem o 

direito de solicitar detalhes dos destinatários dos dados pessoais. 
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Geral: 

33. A Organização dos Jogos (ABTX e Prefeitura de Curitiba) reserva-se o direito de fazer ajustes quando 

necessário no planejamento. Sempre que possível, os participantes serão informados de quaisquer 

alterações que possam afetar seu programa de atividades. 

37. Estes termos e condições e proteção de dados são regidos pelas Leis do Brasil. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CÓDIGO DE CONDUTA DO ATLETA 

Os Jogos Brasileiros para Transplantados são uma oportunidade para que os receptores de transplantes 

possam praticar suas habilidades e celebrar os benefícios adquiridos na prática de alguma atividade 

esportiva. Queremos que os participantes possam experimentar esses benefícios, reconhecendo que a 

participação em qualquer atividade física acarreta riscos.  

Portanto, eu, abaixo assinado, reconheço que: 

Em consideração pela oportunidade de participar dos Jogos Brasileiros para Transplantados, em Curitiba, 

Paraná, Brasil, 2019, eu, em meu nome, meus parentes, meus herdeiros, executores, administradores e 

cessionários, libero a ABTX, Prefeitura de Curitiba, seus membros organizadores e outros representantes e 

agentes do local por qualquer dano, perda ou dano à minha pessoa ou propriedade e de todas as despesas e 

custos, sejam eles causados, decorrentes ou relacionados com a minha participação nos Jogos Brasileiros 

para Transplantados a serem realizados em Curitiba, PR - Brasil 2019. 

Eu concordo em ceder o direito de uso da minha imagem e informação para a mídia e ser entrevistado ou 

fotografado desde que conectado à minha participação nos Jogos Brasileiros para Transplantados 2019. 

Eu, sendo um competidor: 

Eu, ou meu filho(a), pretendo(e) participar dos Jogos Brasileiros para Transplantados, e sei que a 

participação traz a possibilidade de ferimentos e eu aceito este risco em meu nome, ou meu filho(a), 

independentemente da natureza da lesão e da atividade física escolhida. 

Eu li o acima descrito e concordo que eu pessoalmente estou assumindo a responsabilidade por qualquer 

dano por mim sofrido, a minha propriedade ou a do meu filho(a) como consequência das atividades 

esportivas ou por qualquer outro motivo durante o período dos jogos, incluindo negligência e, por meio 

deste, liberar e manter isenta a ABTX, Prefeitura de Curitiba e Organizadores dos Jogos Brasileiros para 

Transplantados e seus oficiais, diretores, agentes, funcionários e voluntários. 

Eu discuti possíveis efeitos adversos dos Jogos Brasileiros para Transplantados na minha saúde com o meu 

médico de acompanhamento do meu transplante que consente com a minha decisão em participar.  

Eu também confirmo que tenho treinamento para os esportes a serem praticados nos Jogos Brasileiros para 

Transplantados e estou apropriadamente apto fisicamente para os eventos que pretendo participar.  

Eu não tenho motivos para acreditar que estou sofrendo de alguma doença recente (no último mês).  
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Eu, ou meu filho(a), concordo que participação em qualquer esporte e uso dos equipamentos relacionados é 

por minha conta com base na minha própria experiência e nível de competência. 

Eu entendo que, no decorrer dos Jogos Brasileiros para Transplantados, a ABTX, Prefeitura de Curitiba 

podem coletar, armazenar e processar dados pessoais. A ABTX e seus parceiros reconhecem o correto e 

legítimo tratamento desta informação e está relacionado com a garantia da confidencialidade e segurança. 

Os tipos de dados pessoais que a Associação e seus parceiros organizadores são obrigados a manipular 

incluem informações sobre saúde pessoal, informações sobre eventos e outras pessoas com quem se 

comunica. 

Os dados pessoais, que podem ser mantidos em papel ou em um computador ou outra mídia, estão sujeitos 

a salvaguardas especificadas por lei. Eu entendo que se eu sentir que as políticas relativas ao uso desta 

informação não foram seguidas com respeito aos dados pessoais sobre mim mesmo ou outros, eu devo 

levantar a discussão com a ABTX em primeiro lugar. 

Além disso, como um atleta competindo nos Jogos Brasileiros para Transplantados, eu prometo que minha 

conduta refletirá o mais alto nível de espírito esportivo, respeito e decoro e que eu também respeite os 

direitos, dignidade e valor dos meus colegas concorrentes e funcionários sem preconceito de raça, religião 

ou gênero. 

Eu me comprometo a: 

 Garantir minha aptidão para participar da competição seguindo um programa de treinamento 

regular; 

 Conhecer e jogar de acordo com as regras dos meus esportes e respeitar o julgamento e as decisões 

dos árbitros e funcionários; 

• Competir com honestidade, imparcialidade e com um espírito de justiça em todos os momentos; 

 Respeitar os funcionários, voluntários, colegas competidores e espectadores; 

 Ser honesto em relação a possíveis doenças ou lesões, o que pode influenciar minha saúde e 

capacidade de participar e declarar tal situação aos funcionários. Eu entendo que isso pode fazer 

com que eu seja retirado de alguns ou de todos os eventos para garantir minha própria segurança e 

a proteção da minha saúde; 

• Abster-se de automedicação para melhorar o meu desempenho de qualquer forma ou para suprimir 

possíveis sintomas da doença. 

Eu entendo que para ser um participante nos Jogos Brasileiros para Transplantados, eu sou obrigado a 

respeitar não apenas as regras escritas, mas também as regras não escritas de participação esportiva. Ao 

fazê-lo, devo dar mais importância para o jogo do que a vitória do jogo e voluntariamente renunciar a 

qualquer vantagem que eu possa ter obtido sem uma adesão estrita às regras. 

Eu entendo que, se eu comprometer qualquer uma destas regras posso estar sujeito à desqualificação nesta 

competição e possivelmente outros eventos futuros relacionados a esportes. 

Eu sei que a minha participação nos Jogos Brasileiros para Transplantados está condicionada ao aceite deste 

Termo de Responsabilidade e Código de Conduta e observar seus termos. 

Não obstante o compromisso acima, entendo que o propósito e intenção deste documento não deve ser 

contrário a qualquer legislação que possa ser promulgada no Brasil no período do evento. 
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Este Contrato terá início após o aceite e continuará enquanto você for um atleta participante dos Jogos 

Brasileiros para Transplantados 2019. Por favor, certifique-se de manter uma cópia deste para sua 

referência. 

Este documento é válido para todos os inscritos: ATLETAS E ACOMPANHANTES. 

 

 

______________________  ______________________  ____________ 

Nome     Assinatura    Data 

 

 

 

Se o competidor / acompanhante for menor de idade (< 18 anos), por favor, pais ou responsável legal, assine 

abaixo: 

 

______________________  ______________________  ____________ 

Nome     Assinatura    Data 
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