TERMO DE ASSUNÇÃO DE RISCO
A empresa Adventure in Rio, CNPJ: 14.799.434/0001-08, operadora de turismo de
aventura esclarece:
“Independentemente dos controles de segurança, as atividades de aventura
possuem risco inerente”.
A Adventure in Rio se compromete a
fornecer:
- Os equipamentos de segurança
necessários para suas atividades de
aventura;
- Guias de Turismo qualificados em cada
atividade;
- Prestar pronto atendimento em
eventuais casos de acidentes.
- Seguro aventura (opcional);
- Controlar os impactos da atividade
sobre o meio ambiente e as
comunidades envolvidas.
-Sistema de Gestão de Segurança

O contratante se compromete:
- Seguir as normas de segurança
repassadas pelos Guias da empresa.
- Atender aos comandos dos Guias e
condutores.
- Estar no ponto de encontro no horário
determinado usando roupa esportiva e
calçado fechado;
- Não ter ingerido bebida alcoólica antes
e durante das atividades.

- Portar todos os equipamentos
mínimos para a atividade conforme o
check-list enviado pela empresa.

ADVERTÊNCIA QUANTO AOS RISCOS DAS ATIVIDADES

•
•

•
•
•
•
•

Ataques de animais, incluindo os peçonhentos, tais como: cobras, aranhas,
escorpiões, insetos, abelhas, marimbondos, podendo causar alergias e
outras reações;
Exposições a condições climáticas adversas, tais como: frio, calor extremo,
tempestades, ondas, chuvas, vento forte, deslizamento, trombas d’água,
raios, e às consequências diretas destas exposições, por exemplo:
insolação, hipertermia, hipotermia, exaustão, desidratação;
Realização de atividades em terrenos escorregadios, instáveis, expostos e
de grande altura;
Torções, luxações, arranhões, fraturas de ossos, e lesões em geral;
Estresse físicos e psicológicos;
Quedas e impactos;
Morte.

Assunção de Risco
1. Entendo que a descrição dos riscos inerentes à atividades presente neste
documento não é exaustiva e que outros riscos, possivelmente
desconhecidos ou imprevisíveis, podem ocorrer ocasionando lesões e até a
morte.
2. Entendo que o uso dos equipamentos adequados para minha própria
segurança e dos demais participantes das atividades e estou ciente que o
uso destes equipamentos não elimina o risco de acidentes, lesões e
mortes.

3. Entendo que a Adventure in Rio através do seu Sistema de Gestão de
Segurança trabalhará para minimizar os riscos, mas sei que existem riscos
inerentes que não podem ser completamente eliminados.
4. Entendo que a prática das atividades exige preparo físico, psicológico e
técnico.
5. Entendo que as atividades de montanhismos podem ser praticadas em
locais remotos, com dificuldade de comunicação, acesso e resgate,
transformando pequenos acidentes em situações de maior gravidade.
Esses locais podem estar longe de hospitais e postos de saúde, tornando
eventual assistência médica e resgate demorados ou até mesmo
impossibilitados.
6. Entendo que as atividades, quando realizadas no interior ou no entorno de
uma unidade de conservação, dependem do cumprimento dos
regulamentos e da legislação ambiental vigente, e entendo que devo
respeitar as normas e regulamentos em todas as áreas visitadas, sejam
áreas privadas ou públicas.

Autorizo a Adventure in Rio, a veiculação de imagens colhidas neste evento para
fins promocionais, e para inserção na sua página na internet e redes sociais.

“É vedada a participação de gestantes, cardíacos e
crianças menores de 5 anos”
Sua segurança e nossa prioridade.

