
Eu,________________________________________________________________________________________________, 
RG número __________________________________, CPF número _________________________________________,
telefone ( ) _______________________, inscrito na Ultra Trail Chapada Diamantina 2022, autorizo
____________________________________________________________________________________________________, 
RG número __________________________________, CPF número _________________________________________,  
a retirar meu kit atleta para minha participação na Ultra Trail Chapada Diamantina 2022.

Declaro estar ciente que a partir do momento que meu kit for retirado pelo responsável indicado por
mim, a organização do evento não terá qualquer responsabilidade sobre o destino deste kit, ficando
isenta de sinistros que envolvam o kit após sua retirada. 

Declaro também que meu kit está sendo retirado por um terceiro porque estou impedido de
comparecer no momento da retirada do kit, mas que serei eu a fazer uso do kit no dia do evento.
Estou ciente de que o kit é nominal e que a transferência de titularidade deve ser feita somente com a
autorização da organização da Ultra Trail Chapada Diamantina e seguindo os procedimentos 
 indicadas pela mesma. 

Estou ciente que em caso de transferência ilegal, o novo atleta estará correndo sem seguro e a
organização fica isenta de qualquer sinistro com este atleta irregular, sendo todas as penalidades e
consequências administrativas e legais de minha responsabilidade. 

Estou ciente que em caso de retirada do meu kit atleta por um terceiro, meu número de peito fica
retido com a organização, podendo somente eu realizar a retirada deste número presencialmente, 
 mediante a apresentação do meu documento de identificação com foto. 

O número de peito estará disponível para retirada no Clube Social no dia 13 de novembro de 2022,
antes da corrida. Na programação do evento disponível na página da Ultra Trail Chapada
Diamantina 2022 no Ticket Sports, constam os horários para a retirada dos números de peito
conforme a distância do percurso. 

 
__________________,________ de _______________________ de 2022

Obs: Este documento deve ser entregue no momento da retirada do kit atleta. Ele deve estar impresso e os
dados e as assinaturas devem ser preenchidas no documento após ele ser impresso. Não aceitaremos

cópias do documento em que a assinatura não esteja original. Não aceitamos documentos pelo
Whatsapp ou qualquer outro meio digital.

 

________________________________________________________________________________
Assinatura do atleta titular da inscrição  

(deverá ser entregue a cópia do RG ou CNH junto com o termo) 

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE 
KIT ATLETA POR TERCEIRO

________________________________________________________________________________
Assinatura do atleta que irá retirar o kit  

(deverá ser entregue a cópia do RG ou CNH junto com o termo) 


