SGS TERRA PARQUE ECO RESORT
Norma: 15331
Requisito: 6.3.3
COMUNICAÇÃO AOS CLIENTES
TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS PARA ACOMPANHANTES COM CONTRATAÇÃO
DE SEGURO
NOME COMPLETO:

_______________________________________

DATA NASCIMENTO:_______/_______/________ TIPO SANGUÍNEO:_______________
ENDEREÇO:

__________________ CEP ___

___________

CIDADE: ____________________________ UF:________ PAÍS: _______
E-MAIL: _________________

_____

_____________________________

TEL. CEL:____________________________ TEL. FIXO: _______

___________

RG:__________________CPF:_______________________

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E EXIGIDAS PARA MELHORAR SUA SEGURANÇA
ALERGIAS, RESTRIÇÃO A ALIMENTOS OU MEDICAMENTOS:
Qual?_________________________________________

(

)NÃO

(

)SIM

PROBLEMAS DE SAÚDE (Que deva ser ressaltado): ( )NÃO ( ) SIM
Qual?____________________________________
MEDICAMENTO CONTROLADO OU DE USO CONTÍNUO: ( )NÃO ( ) SIM
Qual?____________________________________
(ALGUMA) INCAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL: ( )NÃO ( ) SIM
Qual?____________________________________
EM CASO DE NECESSIDADE, INDIQUE ALGUÉM PARA CONTATO:
NOME:______________________________________________TEL:_____________

ATIVIDADES AUTORIZADAS PARA SEREM REALIZADAS NO HOTEL.
( )Arborismo ( ) Tirolesa ( ) Escalada ( ) Trilhas ( ) Caiaque ( ) Paintball

Empresa: TERRA PARQUE HOTEL DE LAZER LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, com
inscrição no CNPJ sob o n. 05.851.801/0001-84, e registro no Ministério de Turismo nº 26.006782.20.00018, localizado na Estrada Vereador Manoel Faustino, km 3,5 - s/n; bairro Noite Negra, Pirapozinho – SP.
Objeto: Prática das atividades de Caminhada nas trilhas do local, Tirolesa, Arvorismo, Escalada, Caiaque e
Eco – Trilha.
Informações Gerais:
Para a boa realização da atividade será necessário que você:
-Use roupas leves, procure proteger-se do sol utilizando bonés, protetor solar, óculos escuros;
-Use calçado apropriado como tênis ou botas. Chinelos não são recomendáveis;
-Procure hidratar-se bem tomando água ou sucos durante as atividades;
-Utilize repelente de insetos para evitar picadas, pois em dias quentes é comum a presença destes animais
na região;
-O Terra Parque Eco Resort possui um Plano de Emergências a fim de minimizar os riscos a vida.
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SGS TERRA PARQUE ECO RESORT
Norma: 15331
Requisito: 6.3.3
Recomendações úteis para a realização das atividades: Tirolesa*, Arvorismo*, Escalada*, Caiaque e
Eco - Trilha;
-Pessoas com peso abaixo de 110 kg;
-Gestantes em nenhum momento podem praticar as atividades*;
-Pessoas com peso superior a 35 kg para a prática de Tirolesa, Arvorismo e Escalada, estando acima de
1,40m de altura* tendo 12 anos completos;
-Pessoas que possuam histórico de saúde não agravante para a prática desse tipo de atividade.
Riscos envolvidos na realização das atividades:
-Quedas de materiais pessoais, como por exemplo, máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem,
óculos de sol ou de grau, bonés, dentre outros;
-Riscos gerais de passeios na natureza, tais como: Picadas de insetos, animais peçonhentos; queda de
árvores e pedras; intempéries climáticas; contato com plantas e lagartas que possam causar alergia; desvio
das trilhas e consequentes quedas; escorregões, quedas, batidas, arranhões, etc;
-Perda de materiais pessoais como máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem, óculos, carteiras,
bonés, chinelos, dentre outros.
Eu CLIENTE, declaro para os devidos fins:
-Ter sido informado de que a atividade oferece Seguro Contra Acidentes Pessoais, que é instituído
para apenas uma
Pessoa;
-Ter sido informado dos riscos que as atividades acima oferecem;
-Que entendo e aceito os riscos mencionados;
-Gozar de boa saúde e ter informado, por escrito, qualquer condição médica que possua diferente da
normalidade, bem como doenças pré-existentes e/ou uso de medicamentos.
-Tenho ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações recebidas e orientações da equipe da
CONTRATADA, podem causar danos à minha integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, os quais
assumo integralmente.
-Que sou responsável por meus objetos pessoais (máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem,
celulares, notebooks, brincos, colares, relógios, pulseiras, anéis, óculos de sol ou de grau, bonés, dentre
outros) perdidos e/ou danificados em qualquer lugar do Terra Parque Eco Resort, assim como carteiras,
dinheiro e documentos e isento a empresa S. C. Yokota Hotel - EPP de qualquer responsabilidade sobre
estes objetos.
EU_________________________________________________________,
CPF
________________,
DECLARO QUE SOU RESPONSAVEL PELO MENOR ACIMA E ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE
POR QUALQUER INCIDENTE OU ACIDENTE QUE POSSA ACONTECER, CASO COMPROVE A
NEGLIGÊNCIA DO ALUNO PERANTE AS REGRAS DE SEGURANÇA. DECLARO TER SIDO
INFORMADO E TER COMPREENDIDO TODOS OS RISCOS ENVOLVIDOS, NO PERÍODO EM QUE
PERMANECERMOS NO TERRA PARQUE ECO RESORT.
TERRA PARQUE ECO RESORT, PIRAPOZINHO – SP ____/____/____.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO MENOR
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