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1. Quanto ao USO DE IMAGEM:
1.2 Os participantes cedem a organização do CHUSEOK o direito do uso de
imagem/fotografia/vídeo feitos durante a duração do evento em peças promocionais,
publicitárias, sem quaisquer ônus presentes ou futuros para as partes.
1.3 As peças promocionais, publicitárias de que trata o item 1.2 serão veiculadas por tempo
indeterminado e em locais e veículos a critério do evento CHUSEOK, sempre que convier ao
mesmo.
2. Riscos Envolvidos
2.1 Estou ciente de que se trata de uma apresentação de dança e dos riscos envolvidos em minha
participação.
3. Condições Físicas
3.1 Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento e, estou ciente
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
4. Isenção de Responsabilidade a Organização do Evento
4.1 Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação neste evento, isentando organizadores, colaboradores e
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos
materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação neste
evento.
5. Termos do Regulamento e de Responsabilidade
5.1 Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento, de
responsabilidade, e declaração de menor (se for o caso dessa inscrição) da minha categoria.
6. Penalidades
6.1 Estou ciente das penalidades e possível DESCLASSIFICAÇÃO que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa falta grave, ou CHEGUE ATRASADO FORA DO
HORÁRIO PREVISTO DA MINHA APRESENTAÇÃO.
7. Conclusão
7.1 Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha
participação neste evento. Eu li e aceito o regulamento.
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