
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Estou ciente e de acordo que, como Comandante, sou o único responsável pelas 

condições de navegabilidade de minha embarcação, pela sua segurança, de minha 

tripulação e de meus passageiros, bem como pela disponibilidade dos equipamentos 

de salvatagem e de primeiros socorros a bordo, exigidos pela Marinha do Brasil, 

assim como dos termos abaixo descritos:  
 

1. O Comandante é o único responsável por quaisquer danos causados a terceiros 

e/ou os seus pertences, assim como por quaisquer danos causados aos seus próprios 

tripulantes e/ou passageiros e/ou seus pertences, no mar e/ou em terra, como 

consequência de sua participação no X Rallye Náutico do Yacht Club de Ilhabela. 

  

2. Aceito toda e qualquer responsabilidade advinda do comportamento de meus 

tripulantes e/ou de todos os seus convidados, durante a prova, nas instalações do 

YACHT CLUB DE ILHABELA (YCI), indo ou vindo para este evento.  

 

3. Tomarei todas as medidas necessárias para proteger a minha embarcação, assim 

como, caso necessário, as embarcações de apoio, seus pertences e suas tripulações.  
 

4. Reconheço ser o único responsável pelos meus atos, assim como pelo manejo e 

pela segurança da embarcação, e estar devidamente habilitado a conduzi-la de 

acordo com as exigências da Marinha do Brasil, conforme legislação em vigor.  

 

5. Isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal, inclusive a referente a danos 

parciais ou totais, pessoais, mesmo de morte ou de ferimentos físicos, ou de danos 

materiais, de perdas ou de roubos parciais ou totais de pertences, meus e/ou de 

meus tripulantes e/ou convidados, da embarcação e de seus equipamentos, o Yacht 

Club de Ilhabela - YCI, sua diretoria, seus funcionários, e/ou seus prepostos, os 

patrocinadores e os apoiadores, os membros da Comissão Técnica, da Comissão 

Organizadora e quaisquer outras pessoas envolvidas direta ou indiretamente na 

organização deste evento.  
 

6. Aceito a Regra Fundamental 4 do RRV ISAF/2005-008: “A responsabilidade de 

cada barco por competir ou continuar competindo é apenas de seu Comandante e/ou 

de seu Preposto”.  

 

7. Sou responsável pela condição física, pela adequação, pelo bom estado de 

conservação e pelo uso de todo o equipamento de salvatagem, conforme exigido pela 

Marinha do Brasil.  

 



 

 

8. Estou ciente de que o Yacht Club de Ilhabela recomenda que as embarcações 

participantes estejam permanentemente com, pelo menos, um tripulante a bordo, 

apto a manobrar o barco e a receber e a realizar chamadas por rádio.  

 

9. Concordo que, como parte do processo de inscrição, o comandante e/ou 

proprietário e/ou preposto responsável por cada barco competidor assinam em seu 

nome e de todos seus tripulantes e/ou passageiros esta declaração expressa 
denominada “Termo de Responsabilidade”, aceitando assim todas as condições nela 

descritas.  

 

10. Declaro ainda estar ciente dos riscos incorridos na participação deste Evento, e 

desobrigo o Yacht Club de Ilhabela da obrigação de ter de prestar socorro, executar 

salvamento, executar traslados, e/ou outra qualquer obrigatoriedade de ação neste 

sentido.  

 

Publicações / Divulgações  

Na qualidade de Comandante e/ou seu Preposto, da embarcação abaixo referida, 

participante deste evento (X Rallye Náutico do Yacht Club de Ilhabela), neste ato cedo 

e transfiro sem qualquer custo ou ônus ao Yacht Club de Ilhabela - YCI e seus 
patrocinadores, o direito e a permissão absoluta de usar meu nome, voz, imagem, 

aparência, material biográfico, assim como representações do barco, em qualquer 

meio de comunicação e/ou mídia (incluindo, entre outros, televisão, impressa ou 

internet), incluindo cobertura de vídeo, com a finalidade exclusiva de anunciar, 

promover, relatar e divulgar informações relacionadas à participação do Yacht Club de 

Ilhabela e seus patrocinadores em eventos náuticos, e a participação dos 

competidores e tripulações em tais eventos.  

 

 

LOCAL______________________ DATA: _______ de _________________ de 2017.  

 

NOME DA EMBARCAÇÃO:   ______________________________________________ 

 
EMAIL: _____________________________________________________________  

 

TEL: ________________________ 

 

ASSINATURA___________________________________  

 

CLUBE/ASSOCIAÇÃO/ MARINA ___________________________________________ 


