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TERMO DE RESPONSABILIDADE E IMPLICAÇÃO DE RISCOS

Eu________________________________________________________________________________ , nacionalidade
________________________________________, portador do R.G./Passaporte nº__________________________,
por este documento e em consideração à minha admissão como participante em qualquer curso, travessia, regata e
atividades da Mistralis, eu, acima identificado e abaixo assinado, reconheço, entendo e concordo que:
1-

Minha inscrição para a travessia e/ou regata oceânica dá-se por minha livre e espontânea vontade, na
qualidade de tripulante; e
2- Os riscos de acidentes nas atividades envolvidas são significativos e envolvem possibilidade de afogamento,
deslocamentos, luxações, fraturas, queimaduras, mordidas, picadas de animais, risco de paralisia permanente e
morte; e
3- EU RECONHEÇO E ASSUMO LIVREMENTE TODOS OS RISCOS, CONHECIDOS OU NÃO e assumo total
responsabilidade pela minha participação; e
4- Como participante da travessia e/ou regata oceânica, comprometo-me a respeitar a legislação vigente, seja ela
municipal, estadual, federal ou internacional, assumindo toda e qualquer conseqüência de meus atos no período
de duração da atividade e naqueles que a antecedem e a sucedem, como embarques e desembarques, pernoites
e permanência nos veleiros quando fora da atividade e dentro da área dos clubes em que estejamos atracados; e
5- O respeito à natureza, em todas as suas formas, e o respeito a terceiros, tanto física como moralmente, sejam
eles participantes, assistentes, organizadores ou demais pessoas ou bens, é fundamental para que a travessia
e/ou regata oceânica alcance seus objetivos. Reconheço estas prioridades e comprometo-me também a
respeitá-las totalmente; e
6- Eu, por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento e desobrigo a Mistralis,
seus funcionários sob qualquer vínculo, autoridades, agentes ou empregados, outros participantes, entidades
patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes, voluntários, e, se aplicável, proprietários de locais usados para
realizar o evento, de qualquer responsabilidade legal, COM RESPEITO A QUALQUER E TODO DANO,
INVALIDEZ, MORTE, perda ou dano a pessoa ou propriedade, e
7- Eu atesto que estou apto a participar deste evento e sou maior de idade (acima de dezoito anos), responsável por
meus atos; e
8- Estou ciente de que todo material que eu perder ou quebrar deverá ser substituído por um novo de mesma ou
superior qualidade; e
9- Tenho conhecimento e aceito que à Mistralis cabe o direito de adiar, cancelar ou modificar o evento, por motivos
de força maior, intervenção de terceiros estranho à relação jurídica, condições climáticas e para preservar a
segurança da tripulação. Nenhum reembolso será requerido por mim, por meus outorgados legais, herdeiros ou
familiares por cancelamento da atividade ou por minha desistência. Todo capital investido será transformado em
crédito para futuras atividades (cursos, travessias ou charters) com duração de 12 meses corridos após o meu
cancelamento ou adiamento. Após o prazo de 12 meses o valor será dado como perdido; e
10- Em caso de modificação da data do embarque ou desembarque a Mistralis não se responsabiliza por passagens
aéreas compradas com antecedência, nem pela estadia em pousadas, hotéis, motéis, campings, etc, bem como
por gastos extras que se façam necessários; e
11- USO DA IMAGEM: aceito incondicionalmente ser divulgado através de fotos, filmes e entrevistas em veiculações
em rádios, jornais, revistas, televisão e demais mídias para fins informativos, promocionais ou publicitários
pertinentes a Mistralis, sem acarretar ônus ao ORGANIZADOR, patrocinadores ou aos próprios meios de
veiculação; e
12- Todas as fotos, vídeos, imagens produzidas, são de propriedade da Mistralis.
APÓS TER LIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS E TENDO
COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTÂNCIAIS ATRAVÉS
DE SUA ASSINATURA, A QUAL FAÇO LIVRE E VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COERSÃO, NA
PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS (PARENTES DE PRIMEIRO GRAU).
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