Termo de conhecimento de risco e condiçoes a realizaçao das atividades
Percurso de avorismo e tirolesa - selva sassiri
(alto caxixe, Venda Nova do Imigrante)

Valor R$: ______________ n° equipamento: ___________________ n° roldana: _______________
informaçoes pessoais - (campo obrigatorio).
Nome completo:
Nascimento:

_____________

___\ _ _ _ \ ___ E-mail:

____

Responsavel(caso praticante seja menor de idade):

_____ RG ou CPF:

_______

Problemas de saude ou condiçoes fisicas que possam prejudicar a pratica segura das atividades:
_____________
(ex:cirurgias recentes, problemas de coluna ,restriçoes de locomoçao, gravidez , diabetes ,labirintite, tontuas
problemas de pressao. Em caso de duvida nao deixe de sclarecer antes de fazer a atividade) .
Em caso de emergencia ,contatar:
grau de parentesco:
tem experiencia na atividade:

_____

________ _____
telefone:
_____

_______
onde?:

_________

(utilize letra de forma, ou letra legivel sujeito a refazer o termo de ciencia de risco)
declaro para os devidos fins
Ter sido informado sobre os riscos recorrentes da pratica das atividades arvorismo e tirolesa
Gozar de boa saude e ter informado por escrito qualquer condiòao medica adversa da normalidade ,bem como doenças
pré-existentes e\ou uso de medicamentos
Ter todas as minhas duvidas sanadas quanto os riscos ,procedimentos e seguranòa esclarecidos
Tenho ciencia de que qualquerato meu ,contrario às informaçoes recebidas e orientaçoes da equipe da operaçao
podem causar danos a minha integridade fisica e de outas.
Tenho conhecimento das regras da utilizaòao do parque.
Autorizo a utilizaçao de minha imagem ,pelo Paque Selva Sassiri . sim: (__ ) ao: ( __)

_____________________________________
Assinatua do participante e\ou responsavel

data: __ \ __ \_____

De acordo
Riscos de técnicas verticais:
Queda de altura supeiror a 3 metros ,caso haja aproximaçao da borda de plataformas ou escadas sem equipamento
de segurança, ou sem estar conectados e preso ao sistema de segurança ,conforme instruçoes dos condutores.
Camiseta ou cabelos se enroscarem no equipamento, por posicionamento inadequado.
Quedas de objetos naturais(galhos e pequenas pedras)
Leves queimaduras nas maos, caso nao seja seguida as recomendaçoes dos monitores.
Pequenas escoriaçoes e durante subida ou descida as trilhas de acesso as atividades
Queda de materiais pessoais ,que nao estiverem presos ex: cameras , oculos de sol etc.

Nossas atividades seguem as exigencias de segurança da ABNT ao turismo de aventura responsavel

