FICHA DE INSCRIÇÃO
Termo de Compromisso + Conhecimento de Risco + Sistema de Gestão de
Segurança
Data do Roteiro: ______/______/________
ROTEIRO:__________________________________________________________
NOME:____________________________________________________________
INSTITUIÇÃO:_______________________________________________________
TEL: (

)_____________________ CEL: (

)____________________________

EMAIL:____________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_________/___________/___________
CPF ou
Passaporte______________________RG:_______________________________
PROFISSÃO:_______________________________________________________
ESPORTE QUE PRATICA: ______________________________________________
SABE NADAR? (___) SIM (___) NÃO

PESO: ______ALTURA:_______

ALGUMA RESTRIÇÃO ALIMENTAR? __________ QUAL:________________
TIPO SANGUÍNEO:___________

GESTANTE: (___) SIM (___) NÃO

É ALÉRGICO? (__)SIM (__)NÃO.
A QUÊ? ____________________________________________
TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? (__)SIM (__)NÃO.
QUAL? ____________________________________________________________
TOMA ALGUM REMÉDIO REGULARMENTE? (__) SIM (__)NÃO.
QUAL? _____________________________________________________________
CONTATOS EM CASO DE EMERGÊNCIA:
NOME:____________________________TEL:_________________________
NOME:____________________________TEL:_________________________
CON MÉDICO
PARTICULAR:______________________________________TEL:_____________
ALGUMA OUTRA OBSERVAÇÃO RELEVANTE?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

EMPRESA: Buenaventura Receptivo Agência de Viagens e Turismo Ltda. pessoa jurídica de direito privado,
com inscrição no CNPJ 26.508.299/0001-83, e MTUR 26.508.299/0001-83
Informações Gerais:
- Este Formulário é de preenchimento obrigatório para cada participante;
- Caso o preenchimento seja feito de próprio punho é necessária letra legível. Em ambos os casos deve
ser entregue em até 2 dias antes do roteiro; - Para uma boa realização da atividade você deverá seguir
as Dicas Preparatórias, as quais estão disponíveis em nosso website;
- Não ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas na véspera e no dia da atividade;
- Se menor de 18 anos, quem deve assinar este termo é o responsável legal;
- A Buenaventura Receptivo se reserva ao direito de alterar ou cancelar a atividade caso ocorram
intempéries ou outros fatores que impossibilitem o bom andamento do serviço e a segurança dos
participantes. Em caso de cancelamento uma outra data será agendada.
Riscos envolvidos nas atividades:
- Quedas, danos e/ou perda de materiais pessoais, como por exemplo, máquinas fotográficas, binóculos,
equipamento de filmagem, óculos de sol ou de grau, vestuário, mochila, relógio, entre outros;
- Riscos gerais: quedas, escorregões, colisões, câimbras, bolhas, torção, fraturas, afogamento,
escoriações, cortes, insolação, hipotermia, picadas de insetos e animais peçonhentos, queda de vegetação,
intempéries climáticas, paralisia permanente, morte, entre outros.
Eu, CLIENTE, declaro para os devidos fins:
Ter sido informado dos riscos que a(s) atividade(s) oferece(m) e optei voluntariamente por fazer,
aceito, e tenho pleno conhecimento dos riscos envolvidos devidamente informados;
Ter sido informado se na atividade o seguro individual de acidentes pessoais não estiver incluso
é possível contratar;
Ter sido informado sobre o Contrato de Prestação de Serviço Turístico e aceito as condições do
mesmo - Declaro estar em bom estado de saúde físico e mental, e assim apto a participar do roteiro e ter
informado, por escrito neste formulário, qualquer condição médica que possua diferente da normalidade,
bem como doenças pré-existentes e/ou uso de medicamentos;
Ter conhecimento das Dicas Preparatórias antes da atividade e ter sanado todas as minhas
dúvidas; -Tenho ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações recebidas e orientações da
equipe contratada, pode causar danos à minha integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, os quais
assumo integralmente

- Que assumo a responsabilidade de, durante a atividade, aplicar corretamente as técnicas e comandos

ensinados pelos guias / instrutores, bem como utilizar de forma correta os equipamentos obrigatórios,
para o bom desempenho e segurança da atividade. Caso não acompanhe as orientações ou promova
eventos indesejáveis ao grupo posso vir a ser desligado das atividades, ficando ciente que os valores
pagos não serão reembolsados;
- Que autorizo ainda a captação e veiculação de imagens para fins promocionais da contratada, como
publicação no site, panfletos e demais mídias, gratuitamente, sem qualquer ônus e indenizações, em
caráter definitivo e sem limites de prazo;
- Devo adotar conduta que contribua para a manutenção da harmonia, integração e cordialidade entre os
participantes e a equipe de trabalho contratada; - Assim aceito todas as condições acima apresentadas.

_____________________________________________________
CLIENTE:

