
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
SELEÇÃO PARALÍMPICA DE REMO 

 

Pelo presente instrumento, na forma de direito e na qualidade de integrante da seleção 
paralímpica de remo: 

1 – Concordo e assumo o compromisso de cumprir com as determinações propostas pela 
coordenação técnica da modalidade para o qual fui convocado pela Confederação Brasileira de 
Remo (CBR);  

2 – Quando convocado, comparecer ao acampamento e/ou competição e enviar confirmação 
de participação até 72 horas posterior a convocação emitida a respectiva federação, clube e e-
mail pessoal; 

3 – Autorizo e concedo à CBR o direito a fazer uso do meu nome, voz, imagem, gravações, 
entrevistas dados por mim, bem como de usar as fotografias e os vídeos dos campeonatos, 
competições ou treinamentos, tiradas nas viagens da delegação, durante o período de 
convocação ou de permanência na competição, sem ônus para a CBR, podendo tal direito ser 
exercido diretamente pela CBR, e ainda, ser cedido a quaisquer patrocinadores da CBR, 
através de todo e qualquer meio e veículo de comunicação, divulgação ou reprodução 
existente; 

4 – Assumo o compromisso de usar os uniformes oficiais, determinados, fornecidos ou 
autorizados pela CBR, durante os treinos, competições, viagens, permanência na equipe, 
cerimônia de abertura, encerramento e premiação, nas entrevistas coletivas e exclusivas 
durante ou após o Campeonato;  

5 – Assumo o compromisso de cumprir os treinamentos sob supervisão de um responsável 
técnico e no caso de atletas contemplados pela Bolsa Pódio, enviar os resultados dos treinos 
semanalmente (km, voga, tempo, watts), bem como peso corporal; 

6 – Declaro estar gozando de perfeita saúde para participar das competições do campeonato 
para os quais fui convocado e pelo presente assumo total responsabilidade por qualquer 
problema de saúde pré-existente que possa vir a se manifestar durante minha convocação; 

7 – Por entender que sou um atleta de rendimento, assumo o compromisso de manter minha 
integridade física, ficando sob minha responsabilidade tratamentos fisioterápicos, médicos e 
psicológicos fora do período de convocações, acampamentos e competições; 

 



 

8 – Concordo em receber, caso necessário, assistência e tratamento médicos, fisioterápicos e 
psicológicos por representantes da CBR e dos organizadores do campeonato durante minha 
participação em campeonatos e ou acampamentos ao qual fui convocado. 

9 – Assumo o compromisso de me submeter ao controle de doping durante Campeonatos ou 
quando determinado pela CBR e declaro que tenho ciência de que o exame de controle de 
doping será realizado de acordo com as normas e regulamentos constantes do Código 
Mundial de Antidoping da WADA;  

10 – Declaro conhecer a lista de todas as substâncias e produtos proibidos constantes do 
código Mundial de Antidoping da WADA e assumo o compromisso de não fazer uso dos 
mesmos;  

11 – Assumo o compromisso ter uma conduta ética, respeitosa e harmoniosa com os atletas 
e membros da equipe técnica e interdisciplinar que compõe a seleção brasileira durante os 
períodos de convocação, sob pena de exclusão a qualquer momento. 

 

Eu, .............................................................................................................................................................................. 
li, compreendi e manifesto expressamente minha concordância com os termos do 
compromisso do atleta. Comprometo-me a enviar uma via assinada do “Compromisso do 
Atleta” à CBR, que é responsável pela organização da equipe brasileira que irá participar do 
Campeonato, antes de minha primeira participação na competição.  

 

 

...................................................................................................................... 
Assinatura do atleta ou responsável 

 

Data: ........................................................... 

  

 

 

Observação: Quando se tratar de atleta menor de 18 anos não emancipado, o pai ou responsável 
deverá também assinar o compromisso do atleta.  


