FLY CURITIBA Paraquedismo
S A L T O S D U P L O S - C U R S O S - S H O WS A É R E O S

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
NOME: ______________________________________________ DATA NASC.: _____________________.
R.G: _______________ EXPEDIDOR: ________ CPF: _______________ ESTADO CIVIL: _______________.
PROFISSÃO: _______________________ NACIONALIDADE: _______________ TIPO SANGUÍNEO.: _____.
ENDEREÇO:___________________________________________________________________________.
CIDADE:_________________________________ CEP:_______________-_______ UF.: ______________.
TELEFONE: ( __ )___________-____________
Em caso de acidente avisar: ______________________________TELEFONE: ( __ )_______-______________.

ADVERTÊNCIA: O Pára-quedismo, tanto como atividade desportiva, de lazer, ou profissional,
bem como todas as demais atividades a ele relacionadas, é perigoso e há alto risco inerente à sua
prática, mesmo praticados com a estrita observância de todas as normas de segurança que regem o
esporte, há enorme chance de que seus praticantes possam sofrer acidentes resultando ou não em
morte.
Eu, acima qualificado, doravante denominado simplesmente atleta, passageiro ou aluno, tendo decidido fazer um
salto duplo de pára-quedas ou o curso de salto de pára-quedas, junto a FLY CURITIBA CLUBE ESCOLA DE
PÁRA-QUEDISMO, firmo o presente termo de isenção de responsabilidade, declarando expressamente estar de
acordo com o inteiro teor de todas as cláusulas abaixo:
1.

Declaração - O Atleta, passageiro ou aluno declara: estar no pleno gozo de suas faculdades mentais, ter
escolhido livre e voluntariamente fazer o curso ou o salto duplo de pára-quedas, ter recebido informações e
orientações satisfatórias a respeito; ter pleno conhecimento do significado da modalidade de salto de páraquedas que optou por fazer.
Rúbrica : _________

2.

Risco - O passageiro declara que tem pleno conhecimento da natureza, finalidade e risco envolvidos na
prática de qualquer salto de pára-quedas, seja ele salto duplo ou salto solo, livre e voluntariamente decide
incorrer nestes riscos.
Rúbrica : _________

3.

Estado de saúde - O Atleta, passageiro ou aluno declara que goza de bom estado geral de saúde, não
sendo portador de qualquer enfermidade ou distúrbio físico ou psíquico, que não é e nunca foi portador de
distúrbios cardíacos ou pulmonares, diabetes, problemas nervosos ou psíquicos; que não sofre de desmaio
freqüente ou convulsões, pressão alta ou baixa; ou tenha problemas ortopédicos, que não se submete a
qualquer tratamento médico que o impossibilite de praticar qualquer atividade desportiva, que não sofre de
qualquer outra enfermidade que pela sua natureza torne incompatível a realização do salto de pára-quedas
pela sua pessoa e que ainda não está sob efeito de drogas ou álcool. O Atleta, passageiro ou aluno declara
que está ciente da falta de remoção especializada em caso de acidente.
Rúbrica : ________

4.

Cláusula de não indenizar - O Atleta, passageiro ou aluno ao assinar o presente termo, isenta, a FLY
CURITIBA CLUBE ESCOLA DE PÁRA-QUEDISMO, bem como todos os seus dirigentes, funcionários,
representantes, agentes, pilotos, instrutores, proprietários de aeronaves, proprietários de equipamentos e
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propostos de qualquer natureza, de toda e qualquer responsabilidade por danos materiais, danos pessoais,
danos morais, relacionados ou não á imagem, ou de qualquer outra espécie, que venha ser causados á sua
pessoa ou aos seus bens. Isenta de qualquer ação indenizatória que possa ser pleiteada por mim, pelos
meus herdeiros ou por terceiros.
Rúbrica : _________
5.

Responsabilidade perante terceiros - O Atleta, passageiro ou aluno, ao assinar o presente termo,
expressamente se responsabiliza por todo e qualquer dano, material, moral, relacionados ou não á imagem,
ou de qualquer outra espécie que por sua ação ou omissão venha ser causado a terceiros. Exime a FLY
CURITIBA CLUBE ESCOLA DE PÁRA-QUEDISMO, bem como todos seus dirigentes, funcionários,
representantes, agentes, pilotos, instrutores, proprietários de aeronaves, proprietários de equipamentos e
propostos de qualquer natureza, de toda e qualquer responsabilidade indenizatória que possa vir ser
pleiteada por terceiros, como decorrência de ato omisso ou omissivo praticado pelo atleta passageiro ou
aluno.
Rúbrica : _________

6.

Responsabilidade pelos equipamentos - O Atleta, passageiro ou aluno, ao assinar o presente termo,
expressamente se responsabiliza sob minha ação ou omissão, por todo e qualquer dano causado aos
equipamentos utilizados em caso de estragos, perdas e danos, providenciando o conserto, ou a troca do
equipamento.
Rúbrica : _________

7.

Validade do termo – A validade do presente termo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da
assinatura do mesmo. Caso o aluno que efetuou o curso, não realize o primeiro salto nos próximos 180
(cento e oitenta) dias após sua aprovação, perde a validade do curso, bem como o direito ao salto.

Rúbrica : _________
8.

Autorização para o uso das imagens – Autorizo a FLY CURITIBA CLUBE ESCOLA DE PÁRAQUEDISMO ao uso das imagens, fotos, vídeos dos meus saltos para qualquer fim de divulgação ou
publicitário.
Rúbrica : _________

9.

Foro competente: Para resolução de eventuais litígios emergentes do mesmo, será competente o Foro da
Comarca de Curitiba - PR, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Rúbrica : _________

10.

Disposições finais: Caso qualquer cláusula ou condição seja, por qualquer razão, reputada inválida ou
ineficaz, permanecerão plenamente válidas e vinculantes todas as cláusulas e condições restantes, gerando
efeitos em sua máxima extensão, como forma de alcançar a vontade das Partes.
Rúbrica : _________

11.

Declaro de livre e espontânea vontade ter compreendido e estar de acordo com todos os itens deste termo
de responsabilidade:

Curitiba - PR, _____ de ___________________ de
_______.
_________________________________
Assinatura do Atleta, Passageiro ou Aluno

FLY CURITIBA CLUBE ESCOLA DE PÁRA-QUEDISMO
Rua João Negrão, 731 – Centro - Curitiba - Paraná – Brasil 80010-200
Fone (41) 9977-2504 – contato@flycuritiba.com.br

