Termo De Risco
A TOUR JUNDIAHY OPERADORA DE ECOTURISMO, informam aos participantes da
atividade descrita acima, por meio deste Termo, que ambientes naturais remotos apresentam
certos riscos inerentes, tais como: picadas de insetos e animais peçonhentos, queda e
rolamento de pedras, quedas de árvores e galhos, raios, terrenos escorregadios, variações
climáticas bruscas. As lesões mais comuns em ambientes naturais são: cortes e escoriações,
entorses e fraturas, hipotermia, insolação, desidratação, afogamentos e reações alérgicas.
Além disto, algumas atividades na natureza apresentam riscos específicos, decorrentes de
vários elementos que contribuem para a ocorrência de acidentes, como perda ou dano de
equipamentos.
Os visitantes são inteiramente responsáveis pela própria segurança, devendo avaliar e assumir
os riscos das atividades que forem realizar no decorre da atividade.
Portanto, é necessário que o participantes siga todas as orientações dadas fornecidas pela
equipe TOUR JUNDIAHY OPERADORA DE ECOTURISMO, e ainda que sejam observadas e
cumpridas as normas de conduta estabelecidas. A TOUR JUNDIAHY OPERADORA DE
ECOTURISMO é facultado o direito de cancelar ou interromper as atividades, caso as
condições ambientais ofereçam riscos à segurança dos visitantes.

DECLARAÇÃO Ciente dos riscos envolvidos, declaro ter recebido informações satisfatórias a
respeito das condições da Unidade de Conservação e das modalidades de atividades a serem
desenvolvidas. Deste modo, isento a TOUR JUNDIAHY OPERADORA DE ECOTURISMO de
qualquer responsabilidade quanto a eventual acidente com minha pessoa ou equipamentos,
enquanto estiver realizando a atividade.

Termo De Uso de Imagem
AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e
documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional doPasso a
permitir o uso de minha imagem para ser utilizada em redes sociais destinadas à
divulgação a TOUR JUNDIAHY OPERADORA DE ECOTURISMO, com sede na
Travessa Altínópolis 36, bairro Vianelo Judiai/SP e abrangendo inclusive a licença a
terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção em materiais para toda e qualquer
finalidade, seja para para uso comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático
e outros que existam ou venham a existir no futuro, para veiculação/distribuição em
território nacional e internacional, por prazo indeterminado.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I)
out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III)
folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page;
(VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão,
cinema, programa para rádio, entre outros).
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão
de direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de
remuneração. (lei 9.610/98;20 Código Civil).

