TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

ADVERTÊNCIA: O paraquedismo, tanto como atividade desportiva, de lazer, ou profissional, bem como todas as demais atividades a ele relacionadas, é
perigoso, havendo riscos envolvidos na sua participação. Mesmo praticado com a estrita observância de todas as normas de segurança que regem o esporte, há
enormes chances de que os seus praticantes possam vir a sofrer sérios ferimentos ou até mesmo a morrer em decorrência da sua prática.

Nome: _____________________________________________ Apelido: _______________________
Estado civil: _______________ Profissão: ___________________ E-mail: ______________________
Data Nasc.: ___________________ Local Nasc.: ___________________________________________
RG: __________________ CPF: _____________________ Peso: ___________ Altura: ___________
Fones: res.:(

) __________________ cel.:(

) __________________ rec.:(

) __________________

End.: _____________________________________________________________________________
Bairro: _________________________ Cidade: _________________________ CEP: ______________
Eu acima qualificado, doravante denominado simplesmente participante, tendo decidido fazer o curso de pára-quedismo na modalidade
___________________________________, neste ato firmo o presente termo de isenção de responsabilidade da Federação Paraibana de Pára-quedismo, do
Aeroclube da Paraíba e da escola Skycará Paraquedismo, bem como todos os seus dirigentes, funcionários, representantes, agentes, pilotos, instrutores e
prepostos de qualquer natureza, declarando expressamente estar de acordo com o inteiro teor de todas as clausulas abaixo, ficando a critério de comum acordo
os casos omissos.
1.

DECLARAÇÃO - Declaro ter recebido informações satisfatórias a respeito e ter pleno conhecimento do significado da modalidade de curso de

paraquedismo que optei por fazer, a qual escolhi livre e voluntariamente praticar. ______________
2.

RISCO – Declaro que tenho pleno conhecimento da natureza, finalidade e riscos envolvidos na prática do paraquedismo e, livre e voluntariamente,

decido incorrer nestes riscos. ______________
3.

CLÁUSULAS DE NÃO INDENIZAR – Ao assinar o presente termo, isento a Federação Paraibana de Paraquedismo, o Aeroclube da Paraíba e a

escola Skycará de Paraquedismo, bem como todos os seus dirigentes, funcionários, representantes, agentes, pilotos, instrutores e prepostos de qualquer
natureza, de toda e qualquer responsabilidade por danos materiais, pessoais, morais, a imagem, ou qualquer outra espécie, que venham a ser causados a mim
ou aos meus bens. ______________
4.

RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS – Ao assinar o presente termo, expressamente me responsabilizo por todo e qualquer dano,

material, moral, a imagem ou de qualquer outra espécie, que por minha ação ou omissão venha a ser causado a terceiros. Eximo, assim, a Federação Paraibana
de Paraquedismo, o Aeroclube da Paraíba e a escola Skycará de Paraquedismo, bem como todos os seus dirigentes, funcionários, representantes, agentes,
pilotos, instrutores e prepostos de qualquer natureza, de toda e qualquer responsabilidade indenizatória que possa vir a ser pleiteada por terceiros, como
decorrência de ato comissivo ou omissivo praticado por mim. ______________
5.

ESTADO DE SAÚDE – Declaro que gozo de bom estado geral de saúde, não sendo portador de qualquer enfermidade ou distúrbio físico ou psíquico,

que não me submeto atualmente a qualquer tratamento médico que me impossibilite de praticar qualquer atividade desportiva, que não sou, nem nunca fui,
portador de distúrbios cardíacos ou pulmonares, diabetes, problemas nervoso ou psíquico, que não sofro de desmaios freqüentes ou convulsões, pressão alta ou
baixa ou qualquer outra enfermidade que, pela sua natureza, torne incompatível a prática do paraquedismo por mim. ______________
6.

DESISTÊNCIA - Da hipótese de arrependimento de efetuar o salto advindo posteriormente à assinatura do presente termo, me responsabilizo

expressamente pela comunicação a Federação Paraibana de Paraquedismo e/ou à organização do curso, em período de 48 horas antecedentes ao horário prédeterminado para o salto, sob pena de suportar com 50% do valor total pago, a título de multa convencional, em razão dos necessários investimentos e
procedimentos efetuados previamente a execução do evento, com consonância com o artigo 408 e seguinte do código civil Lei nº 10.406/2002. No caso de
desistência de realizar o salto após embarcado, arcarei com o valor total do salto ou curso, sem isenção. ______________
7.

DO MANIFESTO – Declaro que estou ciente que entrarei em uma lista de vagas no pré-manifesto e que estas vagas poderão ser remanejadas a critério

exclusivo do manifesto, sem prévia consulta. ______________
8.

DO USO DE IMAGEM - Autorizo o uso das minhas imagens e fotos desta atividade, para quaisquer fins publicitários, sem qualquer ônus adicional,

pelo Clube Escola Skycará Paraquedismo, CNPJ 15.265.223/0001-58, e Federação Paraibana de Paraquedismo, CNPJ: 01.986.713 0001 – 39, bem como todos
os seus dirigentes, funcionários, representantes, agentes, pilotos, instrutores e prepostos de qualquer natureza ______________

João Pessoa, _______ de ___________________ de 20___
______________________________________________
Assinatura do Participante

