
 
 

 
 
 
 

ATESTADO MÉDICO PARA O ANO DE 2020 

                                             
 
 
 
O piloto_______________________________________________________, portador do 
 
RG:___________________________, foi submetido à avaliação funcional, e cardiológica. 
 
 Sendo que o mesmo não apresenta alterações clinicas, estando apta a prática de atividade 
 
 desportiva de alto rendimento. 
 

 

 

Cidade:________________________________ 

Data:__________________________________ 

 

____________________________________________ 

Assinatura do médico responsável e carimbo 

 



       FICHA MÉDICA PILOTOS  2020            
                            
 Identificação do Piloto:  

 
Nome:_________________________________________________________ 

Moto:____________________Modelo:_______________  Numero:_______ 

Data de nascimento: ____/_____/_______      Sexo: _____________________ 

Endereço:_______________________________________________________________Nº________  

Cidade:_________________________________ Estado:_________________________ UF:_________ 

Assistência Médica:Qual?__________________________ Número do Cartão:__________________ 

Validade:__________ 

Caso sofra um acidente remover para qual 

Hospital?_________________________________________Médico de 

preferência:_________________________________Cel: (      )_______________________Tipo 

Sanguíneo:____________Obs:_____________________________________________________ 

Antecedentes pessoais:                                                                                                                                              

Alergias? (    ) Não (    ) Sim Qual (is)?______________________________________________________  

Faz uso regular de medicamento(s)? Sim Qual (is)?__________________________________________ 

 Já sofreu alguma intervenção cirúrgica? Se sim Qual(is)?_____________________________________ 

Já realizou algum exame com contraste? Se sim, qual? _______________________________________ 

Já sofreu fraturas? Se sim, qual?_________________________________________________________ 

Tem implante de pino, placa, parafusos, etc? Se sim, onde?___________________________________ 

Faz uso de marca-passo? Se sim, há quanto tempo?_________________________________________       

Modelo:_______________________________________ 

 É portador de alguma anomalia hereditária? Se sim Qual? ____________________________________ 

Em caso de acidente indique quem deve ser avisado:_________________________________________ 

Grau de parentesco:___________________________________________________________________ 

Fone: (     )___________________________  Celular: (     )_____________________________________ 

Local e Data: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  (Assinatura do Piloto) 

ATENÇÃO! Preencha todos os campos com dados precisos, essas informações são 

fundamentais para o bom atendimento caso seja necessário. 
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TERMO DE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

2020 
 

 

FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de 

direito privado, regularmente inscrita no CNPJ: 00.886.895/0001-03 Goiânia-

Goiás, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;  

Se pessoa física: 

nome _______________________________, 

RG_______________CPF_______________, profissão________________, estado 

civil_________________, 

domicílio_____________________________________________________________, 

doravante nomeado simplesmente CONTRATANTE. 

Se pessoa jurídica: 

nome______________________________________, pessoa jurídica de direito 

privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº___________________________, com 

sede à ________________________________________________________, 

CEP:_________________________, devidamente representada pelo seu administrador, 

Sr._________________________________________________, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE;  

Considerações: 

a) CONTRATADA e CONTRATANTE, quando mencionados em conjunto serão 

oportunamente denominados “PARTES”; 

b) O Campeonato ora denominado GOIÁS SUPERBIKE quando citado no corpo do 

contrato será denominado “EVENTO”. 

Ante o exposto nos CONSIDERANDOS acima, as PARTES, resolvem, de comum acordo, 
firmar o presente acordo e ratificar todos os seus termos, condições e cláusulas a seguir 

articuladas. 

 

1.  Das condições de participação no EVENTO. 
 

1.1 Índice de habilitação 
 

1.1.1 A CONTRATANTE pode inscrever um ou mais pilotos nas corridas 
do EVENTO; 

 

1.1.2 A inscrição não é garantia de liberação para alinhamento colocação 
no Grid de largada; 

 
1.1.3 Das condições para alinhamento colocação no Grid de largada: 

 

I– Os pilotos deverão alcançar índice mínimo de classificação, 

indicado no regulamento desportivo publicado no site oficial ou no 

regulamento particular da prova, que será disponibilizado na 

secretária de prova.  
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1.1.4 Os pilotos, devidamente inscritos, receberão indicação do índice 

mínimo de classificação na data do evento. 

1.1.5 A reprovação da condição à Clausula 1.1.3 ensejará em 

impossibilidade de alinhamento no Grid de largada. 

1.1.6 A CONTRATADA poderá alterar o índice mínimo de qualificação se 

julgar necessário. 

 

1.1.6.1 Havendo ocorrência do disposto à Clausula 1.1.6, todos os 

pilotos deverão ser comunicados imediatamente. 

1.2Patrocínio 
 

1.2.1 Para o EVENTO serão utilizados, obrigatoriamente, os pneus da marca 

PIRELLI, vendidos em cada etapa, pelo representante do fabricante, diretamente 

para a CONTRATANTE. 

1.3Da utilização do espaço disponibilizado 
 

1.3.1 O Box será entregue com cadeado, chave ou qualquer tipo de tranca. 
Ficando esses cuidados por conta da CONTRATANTE.  

 
1.3.2 A CONTRATANTE se responsabiliza pela ocupação e fruição do Box, 

nos termos da legislação aplicável. 
 

1.3.2Eventual (ais) dano(s), furto(s) e/ou roubo(s) de qualquer item do 
Box será de responsabilidade da CONTRATANTE nos termos da Clausula 

1.3.2. 
 

1.3.3Nenhum item do Box poderá ser retirado ou sofrer qualquer alteração 
em caráter perene. 

 

1.3.4Caberá à CONTRATANTE fiscalizar a limpeza do espaço 
disponibilizado. 

 O Box deverá ser devolvido desembaraçado de coisas e pessoas até as 20 
(vinte) horas do domingo data do EVENTO. 

1.3.5No ato de devolução do espaço disponibilizado, o Box deverá estar 
nas mesmas condições em que foi entregue pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE. 
 
Eu_____________________________________________, RG___________________, 

devidamente inscrito, aceito plenamente os termos supracitados e me 

responsabilizo conforme descrito.  
 

Local______________________________,2020 
 

 

(Nome do Contratante) 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
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Esta Declaração é firmada em razão de participação do piloto  

no evento Goiás Superbike - 2020 
 

São os riscos da participação no EVENTO: 
 

 
a) Acidentes: A pratica do motociclismo desportivo pode acarretar a ocorrência 

de acidentes aos participantes 
 

b) Danos físicos, psicológicos e morte: Havendo ocorrência de acidentes, os 

mesmos podem acarretar graves consequências ao Piloto. Mesmo diante de 
todas as cautelas que são de responsabilidade da Organização do Evento as 

consequências podem ser irreversíveis, ou de difícil reversão, podendo deixar 
sequelas físicas.  

 
c) Mecânicos e Estruturais: Todo equipamento utilizado na prática do 

motociclismo, assim como em outros esportes que dependam da atuação de 
objetos, está sujeito a falhas mecânicas e estruturais dos mesmos. 

 

d) Danos de ordem patrimonial: A ocorrência de acidentes, na prática do 
motociclismo esportivo, pode gerar grandes prejuízos. Podendo atingir a 

totalidade do valor do bem utilizado, e até mesmo ultrapassar esta importância 
(situações em que esteja(m) envolvido(s) terceiro(s)). 

 
e) Riscos Naturais: O Piloto estará sujeito aos efeitos do tempo, com possíveis 

mudanças climáticas. Assim poderá haver interferência em elementos básicos 
à prática do esporte, como por exemplo, mas não se limitando a estes: 

aderência, visibilidade e sua adequação na prática da pilotagem. 

 

Podendo ainda existir a ingerência de fatores exógenos como animais que 

possam atingir o DECLARANTE e/ou sua motocicleta, mesmo em recintos 
fechados. 

f) Diversos: Estado de saúde, falhas pessoais suas e (ou) de outros 
participantes, fatores combinados, negligência e imprudência, dolo eventual, 

entre outros; 
 

Declaro ter pleno conhecimento dos riscos evolvidos, sejam eles financeiros, 
materiais, ou de ordem física e pessoal, assim como estar estando em plenas 

condições físicas e mentais para a prática deste esporte. 
 

Declaro, também, ter ciência de toda infraestrutura de segurança, resgate, remoção 
e médico disponíveis disponibilizados em meu benefício.  

 
 

Recebi orientações de segurança necessárias para uma conduta segura e dentro das 
regras e procedimentos internacionais os quais envolvem: sinais visuais, bandeiras, 
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ultrapassagens, entrada e saída de Box, proibições de parada em pista, utilização de 

áreas de escape, distância segura entre pilotos, risco da condução esportiva e 
antidesportiva não se limitando a estas.  

 
 

Possuo os devidos esclarecimentos a respeito da correta utilização de todos os 
equipamentos de segurança e das regras de sua utilização, assim como de seus reais 

efeitos protetores. 
 

Desta forma, eu ____________________________________________, portador   
CPF________________________, RG_____________________,domiciliado 
à________________________________________________________________, 

piloto de Motovelocidade, declaro estar ciente dos riscos envolvidos na modalidade e 
de ser conhecedor do TERMO DE RESPONSABILIDADE e firmo abaixo, sabendo 

ainda que este termo esta amparado pelo Código Civil Brasileiro. 
 

 
Local _________________________________2020 

 
 

___________________________________ 
(Nome do piloto ) 



  

         

 
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM 

2020 

 
 

  

 

Pelo presente instrumento eu _______________________________________, 

naturalidade______________________,profissão____________________________, 
estado civil_______________________, portador do CPF:___________________, 

RG______________________,  
domiciliado__________________________________________________________, 

neste ato doravante nomeado CEDENTE, outorgo o seguinte TERMO DE CESSÃO 
DE DIREITOS SOBRE SOM E IMAGEM em favor de: 

 
FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de 

direito privado, regularmente inscrita no CNPJ: 00.886.895/0001-03 Goiânia-Goiás, 
doravante nomeada CESSIONÁRIA. 
 

 
 

1- Da cessão de direitos sobre imagem e som 
 

1.1 O CEDENTE autoriza a captação de imagem e som, cujos direitos lhe 
pertençam, para fins de publicação, transmissão, retransmissão, 

distribuição, comunicação ao público, reprodução, nos termos da Lei 
9.610/1998, com limitação ao estipulado a Clausula 2.1. 

 
1.2 A concretização das hipóteses previstas a Clausula 1.1, com limitação 

imposta à Clausula 2.1 em hipótese alguma configurará contrafação. 

 

2- Da restrição à utilização do objeto da captação 
 

2.1 O CEDENTE declara, em caráter irrevogável e irretratável, estar 

ciente e de acordo com o uso comercial, direto e indireto, do material 
captado pela Organização do Evento ou por seus prepostos, 
exclusivamente para uso naquilo que for necessário à divulgação do 

EVENTO pela CESSIONÁRIA. 
 

3- Da inexistência de ônus e prazo 
 

3.1 A presente autorização é firmada, sem qualquer restrição de prazo, sem 
qualquer ônus à CESSIONÁRIA a qualquer tempo ou de título.  

 

E por estar justo e de acordo firma o cedente o presente TERMO DE CESSÃO DE 
DIREITOS SOBRE SOM E IMAGEM. 
 

Data:_____________________________ 
 

________________________________ 
(nome do responsável) 
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