
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE.
Eu, DECLARO que estou de acordo com o Termo de Responsabilidade abaixo ao efetivar
minha inscrição neste EVENTO ou eventos complementares a este:
A empresa será responsável por intermediar eventos exclusivos e descontos em empresas
parceiras para os dias 12 a 19 de março de 2023, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, sendo
necessário a aquisição do passaporte no site, não possuindo qualquer responsabilidade
concernente as passagens, hospedagem, traslado, alimentação, dentre outros. O
passaporte adquirido tem como objetivo adquirir descontos ou entrada nos eventos
constantes no site, sendo ele: https://www.woofweekrio.com.
Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para obter o passaporte que dará acesso
aos eventos e descontos são de total responsabilidade do contratante, sob as penas da lei.
As normas e regras constantes no mesmo são pautadas pela legalidade, equilíbrio e bom
senso, sendo assim não poderá alegar futuramente ou em tempo algum, desconhecer e/ou
não concordar com elas.
Por livre e espontânea vontade, conheço os riscos de segurança e as cautelas necessárias
na Cidade do Rio de Janeiro / RJ, bem como cidades próximas, especialmente quanto aos
passeios, praias, eventos festivos, realizados, isentando de toda responsabilidade, seja a
qualquer nível que for, a ORGANIZAÇÃO. Por esta razão, tem conhecimento de que devem
tomar todos os cuidados e precauções quando estiverem nos eventos e que deve ser
respeitado horário de chegada e saída, sob pena de não participar do evento, não sendo
reembolsável valores.
Estou em perfeito estado de saúde e, ainda, capacitado para a participação dos eventos e
serviços complementares, gozando de boa saúde no geral, sendo exclusivamente
responsável por qualquer espécie de dano a que venha sofrer ou causar a terceiros.
Estou ciente e de acordo com as informações disponíveis no site
https://www.woofweekrio.com, sendo complementares ao presente instrumento.
Estou ciente que em caso de atendimento médico, ele será feito a rede pública competente,
isentando a ORGANIZAÇÃO da necessidade do atendimento médico a rede privada, não
sendo a empresa responsável por qualquer ingestão de alimentos, bebidas e/ou
substâncias que causem qualquer dano, antes, durante e depois os eventos.
Sou integralmente responsável por quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou
materiais por mim causados em razão de terceiros em geral, participantes, público,
organização e todos os seus prepostos, durante a minha participação nos eventos.
Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem (inclusive
direitos de arena), renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que
vier a ser auferida com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de
TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e
fotos, mídias sociais, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou
que venham a ser implementadas no mercado para este, outros eventos ou eventos e
serviços complementares, em decorrência do uso dessas imagens, ou nas ações acima
descritas realizadas e/ou seus parceiros comerciais.
Estou ciente e autorizo o uso de equipamentos de captação de imagens na arena dos
eventos, tais como motos, veículos, helicópteros, ”drones” e outros meios disponíveis para
tal ação.
Aceito ser inserido automaticamente no banco de dados da organizadora, autorizando,
desde já, o envio para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de
correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou ação



promocional e programas de incentivo, bem como comercial, desenvolvida pela mesma
e/ou por seus parceiros, respeitando a LGPD.
Estou ciente que assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação,
traslados nacionais, internacionais ou de deslocamento interno, seguros, assistência médica
e quaisquer outros gastos necessários, ou provenientes da minha participação nos eventos
antes, durante ou depois de sua realização. Em caso de fornecimento, por parte da
organização, de serviços gratuitos relativos a transporte, hospedagem e/ou alimentação,
entre outros, declaro que o consequente recebimento se concretizará como uma simples
cortesia, não implicando a mesma em nenhum vínculo contratual ou profissional com a
organização, não se configurando nenhuma espécie de obrigação ou responsabilidade.
Declaro estar ciente que qualquer informação solicitada através do canal CONTATO só
poderá ser feita por mim e/ou por parente de primeiro grau devidamente comprovado ou,
ainda, por procurador legal devidamente constituído e habilitado.
Estou ciente que o atendimento acontece sempre através do canal CONTATO via redes
sociais ou por e-mail info@woofweekrio.com, com funcionamento de segunda à sexta das
09h00 a 12h00 e das 13h00 às 17h00, não operando aos sábados, domingos, feriados e
datas comemorativas, bem como no período de 28 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de
2023.
_______________


