SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA
EXXTREME – RAFTING E EXPEDIÇÕES – ECOTURISMO E AVENTURA
TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO EXXTREME.4 TURISMO E AVENTURA LTDA
COMO CONHECEU A EMPRESA? ( ) FACEBOOK ( ) INSTAGRAM ( ) GOOGLE ( ) AGÊNCIA DE
VIAGENS ( ) INDICAÇÃO ( ) TRIP ADVISOR
NOME COMPLETO (cliente):_____________________________________________________________
NASCIMENTO: _____/______/_____ TEL.CELULAR: ( ) - ____________________
TEL. FIXO: ( ) - ____________________
ENDEREÇO:___________________________________________________________________CEP: __________
CIDADE:___________________________________________ UF______ PAÍS:_______________________
E-MAIL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
CPF: ____________________________________ RG: _____________________________
PASSAPORTE:________________________________________________________________________
ALGUMA ALERGIA? ( ) NÃO ( ) SIM Caso sim, qual ? ________________________________________
PROBLEMA DE SAÚDE? ( ) NÃO ( ) SIM Caso sim, qual ?_____________________________________
ALGUMA INCAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL ? ( ) NÃO ( ) SIM Caso sim, qual ?_________________
ALGUMA RESTRIÇÃO À ALIMENTAÇÃO? ( ) NÃO ( ) SIM Caso sim, qual?_______________________
ALGUM MEDICAMENTO CONTROLADO OU CONTÍNUO? ( ) NÃO ( ) SIM Caso sim, qual ?__________
____________________________________________________________________________________
1. Em caso de emergência entrar em contato com: _________________________________________
Tel:_____________________________
“É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE GESTANTES, CARDÍACOS, PESSOAS COM PROBLEMAS GRAVES DE
COLUNA E EM PROCESSO PÓS OPERATÓRIO RECENTE EM GERAL E CRIANÇAS MENORES DE 5
ANOS”
PRODUTO TURÍSTICO ADQUIRIDO:( ) Treinamento ( ) Rafting ( ) Tirolesa ( )Rapel ( ) Paintball ( )Arvorismo
Eu, abaixo assinado, declaro para os devidos fins:
Ter sido informado que a empresa possui uma política de segurança.
Ter sido informado de que o passeio oferece seguro obrigatório contra acidentes pessoais e suas coberturas;
Ter sido informado dos riscos decorrentes da prática das atividades oferecidas pela Exxtreme.e Turismo e Aventura
Ltda, tais como queda de objetos pessoais, como máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem, óculos de sol ou
de grau, bonés, entre outros.
Gozar de boa saúde e ter informado por escrito qualquer condição médica que possua diferente da normalidade
Participar do briefing (instrução prévia) a ser realizado pela equipe da Exxtreme.4 antes da atividade e durante este
treino sanar todas as minhas dúvidas relacionadas à atividade,
Ter ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações e orientações recebidas da equipe da Exxtreme.4,
podem causar danos a minha integridade física e ao meio ambiente devidamente preservado no local. Autorizar o
uso de minhas imagens em campanhas promocionais (folders, banners, jornais, sites, etc.).
O treino aqui mencionado é apenas para que você se familiarize com os equipamentos e procedimentos que serão
utilizados, não sendo considerado um curso. Para a boa realização da atividade, você deverá estar usando roupas
leves, (camisetas e bermudas) e calçado fechado (tênis, sapatilha e etc.). A desistência no ato da atividade não gera
devolução do dinheiro.
Riscos da prática de atividades de aventura em rios: (Rafting)
Sofrer pancada de outro integrante ou do remo dentro do bote ou se o bote virar;
Cair do bote e sofrer contato com pedras no rio;
Eventos decorrentes da prática de atividades em rios como lesões, luxações, entorses ou afogamento;
Riscos decorrentes da prática de atividades na natureza tais como: quedas, picadas de insetos e/ou animais
peçonhentos, queda de árvores, intempéries climáticas dentre outros;
Lesões pelo não cumprimento das orientações dos monitores da Exxtreme.4 durante a operação de qualquer
atividade.
Riscos da prática de técnicas verticais: (Arvorismo, Tirolesa, Rapel)
Enganchar camiseta ou cabelos no freio por posicionamento inadequado do corpo durante a descida;
Queda de objetos durante a descida; Tropeçar, escorregar, cair;
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