
 
 

Termo de Responsabilidade 
 
 

RAPEL na Pedra da Tartaruga 
Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis 

 
Sua segurança e diversão são nossas prioridades, mas em toda atividade de aventura 

existe um elemento de risco. Se você não se sentir muito confortável em participar, talvez a 
prática desta atividade não seja para você. 

 
RISCOS DA PRÁTICA DO RAPEL 

  Se aproximar de locais de risco de quedas sem cadeirinha e/ou sem estar conectado a 
um ponto de segurança; 

  Enroscar camiseta e/ou cabelos no freio de descida por posicionamento inadequado do 
corpo durante a descida na corda; 

  Queimaduras no rosto e membros por contato com o freio descensor durante a descida; 
  Quedas de objetos durante a descida; 
  Riscos gerais da natureza, tais como insetos, intempéries climáticas, dentre outros; 
  Incidentes decorrentes da prática de atividades como caminhadas, onde há o risco de 

torções dos pés; 
  Lesões ou torções pelo não cumprimento das orientações dos instrutores do Rota 

Certa Ecoturismo durante a atividade. 
 

1- Declaro estar ciente dos riscos envolvidos na prática desta atividade e assumo a 
responsabilidade, durante a mesma, de seguir, obedecer e aplicar corretamente as técnicas e 
comandos ensinados pelos instrutores para minha total segurança e daqueles que comigo 
estiverem participando. E ainda, comprometo-me a utilizar de forma correta os equipamentos 
obrigatórios  e liberar o uso da minha imagem em fotos e/ou vídeos que poderão ser 
utilizados pela Rota Certa Ecoturismo  para divulgação. 

 
2- Declaro verdadeiras as informações abaixo e eximo os instrutores e o Rota 

Certa Ecoturismo de qualquer eventualidade em decorrência do mau uso dos 
equipamentos ou da não observância aos comandos e instruções ministradas e da negligência 
quanto a segurança em qualquer acidente que possa ocorrer por minha culpa. O ROTA 
CERTA ECOTURISMO não se responsabilizará por qualquer dano causado aos equipamentos 
pessoais levados para a prática da atividade. 

 
3- Declaro estar em boas condições físicas e mentais adequadas à prática de atividades 

de cunho radical, Trilhas, Rapel, Escaladas bem como qualquer outra atividade ao ar livre 
promovida pela Equipe do Rota Certa Ecoturismo. 

 
4- Os valores Pagos para realização da atividade não serão devolvidos em caso de 

desistência do participante. No entanto uma nova data deverá ser combinada com antecedência 
mínima de 72h. Poderá  o "voucher" ser destinado a terceiros. 

 
5- O Rota Certa Ecoturismo se resguarda do direito de reagendar todo e qualquer 

passeio em caso de condições climáticas inadequadas para o pleno desenvolvimento das 
atividades agendadas para o dia. 



6- Declaro ter recebido, no dia da atividade, reunião de orientação prévia para atividade 
a ser realizada, e que tive todas as minha dúvidas sanadas. Entendo que a reunião supracitada 
é de caráter didático para que eu me familiarize com os equipamentos e procedimentos que 
serão adotados durante o evento. Não sendo portanto, caracterizado como curso sobre a 
atividade proposta. (DDP - Dica de Diálogo de Passeio). 

 
NOME:   

 
ENDEREÇO:   Nº   COMPL:   

BAIRRO:  CIDADE:_   _ CEP:   

TEL.RES: ( ) _  CELULAR: ( )  OPERADORA:   
 
E-MAIL:   

 
NASC:   /  /  IDADE:  RG.:  __  CPF:    

 
SEXO:   PROFISSÃO:   

 
RESTRIÇÕES MÉDICAS:   

 
Alergias:   

 
OBS:  Não  estar  grávida;  não  ter  sido  operado  recentemente;  não  possuir  fraturas 
recentes; não utilizar marca passo. 

 
Tipo Sanguíneo:    
 
Já praticou tal atividade anteriormente? : _  Onde?    

 
QUEM AVISAR EM CASO DE URGÊNCIA: NOME  TEL:   

 
DATA:   /  /  ASSINATURA*   

 
* menores de 18 anos devem participar com assinatura do responsável 

Eu______________________________ portador da identidade nº ___________________ 

autorizo meu filho___________________________________ identidade nº___________ 

menor de 18 anos, a participar da atividade promovida pela equipe do Rota Certa 

Ecoturismo a ser realizada no dia ___/___/___.   

Sendo  assim, assumo portanto ser responsável todo e qualquer ato que meu filho (a) 

por ventura venha cometer. 

Telefone de contato do responsável legal: 

Endereço: 

e-mail: 


