CADASTRO CLIENTE
Nome:___________________________________________________________________________________
CPF: __________________________________________ RG: _____________________________________
Data Nascimento:______________________________*Passaporte:________________________________
Endereço:_____________________________________________Bairro:_____________________________
CEP:_________________Cidade/Estado:_______________________________País___________________
Telefone Fixo:(

)___________________________Telefone Celular:(

)___________________________

E-mail: __________________________________________________________________________________
Produto Adquirido por: (
(

)Agência Eko Natural; Nº do Voucher:_________/__________

)Parceiros: Qual?_________________________ Nº do Cupom:________________________________

INFORMAÇÕES IMPORTANTES, EXIGIDAS PARA SUA SEGURANÇA
Grupo Sanguíneo:____________ Alguma Alergia?______________________________________________
Problema de Saúde que deva ser Ressaltado?_________________________________________________
Fraturas? (______) Qual? ________________________________Quando ocorreu?___________________
Alergia a Medicamentos?__________________________________________________________________
Algum Medicamento Controlado ou de Uso Contínuo? _________________________________________
Alguma Restrição à Alimentação? ___________________________________________________________
Possui algum Convênio Médico ou Seguro Pessoal? _______Qual?_______________________________
CONTATO COM AMIGO OU PARENTE, CASO SEJA NECESSÁRIO: Parentesco: ____________________
Nome: ________________________________________Telefone: (

)______________________________

*Preenchimento obrigatório em caso de Estrangeiro.
É obrigatório o preenchimento de todos os campos com letra legível.
É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO JUNTAMENTE COM ESTE TERMO.
1.
Empresa
A Empresa Alexandre Henrique Faulin Vieira -MEI, aqui denominada Agência Eko Natural –Rafting & Cia, pessoa jurídica de
direito privado, com inscrição no CNPJ sob o nº. 20.294.376/0001-63 e endereço na Avenida Francisco da Silva Pontes Nº 547,
no Centro da cidade de Cerquilho/SP, é uma empresa que visa à operação de Rafting, Rafting Mirim, Rafting Noturno, BóiaCross, Rapel e Cachoeirismo e o agenciamento de Cavalgada, Balonismo, Paintball e Paraquedismo como meio de esporte,
lazer e principalmente, proporcionar uma maior interação entre os participantes e a natureza.
Atividade: (

) Rapel –Pedreira Esmeralda (

) Rapel –Ponte Férrea (

) Cachoeirismo (

) Rapel Noturno

2.
Responsabilidade Pessoal
Eu, __________________________________________________, declaro para os devidos fins ter sido informado de que:
A Eko Natural provê seguro de acidentes pessoais, pela Corretora Porto Seguro.
Ter sido informado que receberei o treinamento prévio para a atividade escolhida acima no ponto inicial e que durante este
Briefing (Instruções), ao ser perguntado tirarei todas as minhas dúvidas, para que sejam esclarecidas.
Ter ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações recebidas e orientações da equipe da Agência Eko Natural –
Rafting & Cia, podem causar danos à minha integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, o qual assumo integralmente.
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.
Não ter ingerido bebida alcoólica e/ou outras substâncias entorpecentes antes das atividades;
Não poderão realizar a atividade, pessoas com problemas cardíacos, limitação motora ou que sofreram cirurgias de qualquer
natureza com menos de 4 meses ou algum tipo de lesão muscular, dores ou machucados no dia da atividade que a Eko
Natural julgue prejudiciais, e que possam interferir na segurança minha e de terceiros.
Gestantes, independente do mês de gestação, estão por motivos de segurança, proibidas a realizarem atividades na Eko
Natural.
Idade recomendada das atividades: Rapel: 13 anos; Rapel Noturno: 15 anos; Cachoeirismo: 16 anos;

Em caso de menor de idade será obrigatório à presença dos pais ou responsável legal ou Temo de Reconhecimento
de Risco com firma reconhecida pelos responsáveis legais.
3.
Riscos envolvidos nas atividades
Queda de objetos pessoais, como máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem, óculos de sol ou de grau, bonés, chave
de carro ou moto, carteira, documentos entre outros. OBS: Os seguintes objetos podem ser levados (óculos de sol ou de grau),
mas existe o risco de perda.
Riscos gerais na natureza, tais como picadas de insetos, animais peçonhentos, queda de árvores, mau tempo, entre outros.
Risco inerente a terreno irregular e talvez com risco de entorses, quedas laterais com pequenas escoriações e hematomas,
queda de pequenas pedras. Risco constante de picadas de formigas, vespas, abelhas e/ou marimbondos.
Lesões leves, graves ou gravíssimas, pelo não cumprimento das orientações da equipe da Agência Eko Natural –Rafting & Cia.
Escorregões, escoriações, arranhões, hematomas entre outros.
Cair na água e bater em pedras e/ou afogamento.
Trilha íngreme sem apoio e terra tipo piçarra(terra solta) e lama (dependendo da época do ano –chuva), com risco de queda,
escorregões, entorses e luxações.
Local de pequeno espaço, delimitado com faixa de segurança (zebrada).
4.
Informações gerais
O Briefing (Instruções) aqui mencionado é apenas para que você se familiarize com os equipamentos e procedimentos que
serão utilizados, não sendo considerado um curso.
Os EPI´s (Equipamentos de proteção Individual) Colete, cadeirinha, capacete e luvas serão entregues 10 minutos antes do
horário de saída e deveram ser levados pelos contratantes, aqui denominado cliente e período no qual o cliente tem total
responsabilidade pelos mesmos, sendo certo que qualquer dano causado por dolo ou culpa exclusiva do cliente implicará na
cobrança de multa, à critério da Eko Natural, sempre proporcional ao dano causado.
Você deve fazer uma alimentação leve. A contratação aqui feita não oferece alimentação, então seja precavido, alimente-se
com antecedência e leve lanche caso pretenda fazer alguma refeição no ponto final da atividade.
Para a boa realização da atividade, você deverá estar usando roupas leves.
HOMENS: Sunga como roupa intima; Camiseta manga curta; Bermuda ou calça de tactel.
MULHERES: Maiô ou biquíni como roupa íntima; Blusinha ou camiseta manga curta; Calça legging ou bermuda de tactel.
Aconselhamos vestir a roupa mais confortável possível que permita maior amplitude dos movimentos e que ao molhar não se
torne pesada (tecidos leves). NÃO USAR ROUPAS JEANS.
É obrigatório o uso de calçado fechado bem fixo aos pés (tênis ou botinha-própria para esportes aquáticos).
Nossos instrutores são autoridade máxima em qualquer um de nossos passeios e podem interrompê-los a qualquer momento
por motivo de força maior, que possa colocar sua segurança em risco durante a atividade, se notar a falta de cumprimento das
normas técnicas de segurança. Não deixarão ocorrer o embarque de pessoas que apresentarem estado duvidoso, decorrentes
da ingestão de bebidas alcoólicas antes da atividade e/ou uso de drogas e de comportamentos que possam interferir na
segurança do passeio, bem como daqueles trajadas em desacordo com as informações alinhavadas acima, especialmente no
que tange ao uso de calçado adequado.
5.
Uso de imagem
Autorizo a captação, fixação e utilização de minha imagem para serem inseridas e utilizadas no Brasil e exterior, através de
todos e quaisquer meios de comunicação ao público, tais como, mas não se limitando a exibição em homepages, mídias
sociais, televisão aberta e por assinatura, veículos de internet, mídia impressa, eletrônica e todos os materiais promocionais
confeccionados pela(o) Fotógrafa(o) (Alessandra Faulin), pelo que cedo o uso da imagem, sem que haja a venda da mesma a
bancos de imagens ou empresas, para a Agência Eko Natural –Rafting & Cia e seus colaboradores (parceiros). Declaro, em
caráter irrevogável e irretratável, estar ciente e de acordo com o uso publicitário do material captado, sem qualquer restrição de
prazo, a título gratuito, pelo que nenhum pagamento será devido pela Agência Eko Natural –Rafting & Cia ou a(o) Fotógrafa(o)
(Alessandra Faulin) ao AUTORIZANTE, a qualquer tempo e a qualquer título.
EM CASO NEGATIVO DO USO DE IMAGEM, POR FAVOR ASSINALE AQUI. (

)

Li a declaração acima em todos os seus itens, e tendo sido informado dos riscos que a atividade escolhida oferece, entendo e
aceito os riscos mencionados e isento de qualquer responsabilidade a empresa ALEXANDRE HENRQUE FAULIN VIEIRA
MEI, aqui denominada Agência Eko Natural –Rafting & Cia, por qualquer dano a que eu venha ocasionar a mim mesmo ou a
terceiros.
Cerquilho, _______ de _______________ de ___________.
Nome (legível):_____________________________________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________________________
Nome do responsável____________________________________________________ CPF:___________________________
Assinatura do responsável do menor :_________________________________________________________________
Contratada: ________________________________________________________________________________________

__

