TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente instrumento particular de TERMO DE RESPONSABILIDADE, na melhor forma de direito, e de livre e espontânea vontade:

Eu,____________________________________________________________nascido
aos____/____/____,
RG_____________________,menor de 18 anos de idade, representado neste ato por meu responsável legal
Sr.(a)____________________________________________________________,maior
e
capaz
,
RG__________________________residente
e
domiciliado
á
_______________________________________
nº_______Bairro________________Município
de
__________
Estado
de__________________________
Telefone:_____________________
E-mail:___________________________________________________
Declaro e atesto para os devidos fins e efeitos, que fui devidamente, pormenorizadamente e necessariamente informado e orientado sobre:
I NAGA CABLE PARKS é o nome fantasia da sociedade empresária denominada CWS CABLE PARKS LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF nº 09.374.963/0001-20, com sede à Avenida Pacífico Moneda, 349, Bairro Vargeão, Município de Jaguariúna, Estado de
São Paulo, CEP: 13.820-000, sendo um parque que tem como atração principal um equipamento chamado Cable Way, um sistema de torres, cabos de
aço, motor elétrico e tecnologia precisa, que proporciona a prática de qualquer modalidade de esqui aquático ou wakeboard e também a modalidade
de Playground flutuante.
II A prática do esporte/recreação de qualquer modalidade de CABLE OU FLOATS, no NAGA CABLE PARKS, bem como das condições,
funcionamento e uso dos equipamentos, no sentido de que é uma atividade esportiva/recreativa que por sua natureza implica perigo e risco (de lesões
corporais ou morte), para tanto, obrigo-me e comprometo-me, por imperativo de segurança, a seguir rigorosamente as instruções para a sua prática,
pois tenho ciência de que não posso efetuar determinadas manobras ou ações, como também não são permitidas outras atitudes que possam pôr em
risco a minha segurança e a dos demais usuários, devendo praticá-lo nos parâmetros e exigências estabelecidas pelo CWS CABLE PARKS LTDA. –
EPP, observando as normas de segurança das instalações e dos equipamentos.
III Declaro, ainda, expressamente e sob as penas da lei, que examinei o local em relação a sua operacionalização, e conferi os equipamentos a serem
utilizados na prática do esporte/recreação, tendo-os recebido em perfeitas condições de uso e funcionamento, assim como, fui devidamente,
pormenorizadamente, necessariamente e expressamente informado de todas as orientações acerca de sua utilização, inclusive no que diz respeito à
prática do esporte/recreação em relação a todas as ações e manobras permitidas e proibidas.
IV Declaro, outrossim, expressamente e sob as penas da lei, que estou plenamente capacitado, apto, habilitado e em condições para entender as
regras do esporte/recreação, e sobretudo que estou em perfeitas condições de saúde física e mental tanto para a prática do esporte/recreação, como
também para enfrentar a exposição de risco para praticar o referido esporte/recreação, pois não tenho qualquer problema de saúde, neurológico,
ósseo, articular, coronário, muscular, ou outro qualquer problema médico ou fator de risco que possa influenciar ou impedir a pratica do
esporte/recreação a que se refere este termo; bem como que não fiz uso de bebida alcoólica ou qualquer outra substância toxicológica que venha
influir na atividade esportiva/recreativa.
V Que é terminantemente proibido de praticar o CABLE e FLOATS sem a utilização do Coletes Salva-Vidas. Declaro, expressamente, ter
conhecimento da obrigatoriedade da utilização de Coletes Salva-Vidas, o qual é fornecido pelo NAGA CABLE PARKS para a prática de
esportes/recreação de CABLE E FLOATS.
VI Comprometo, expressamente, a não utilizar os obstáculos que se encontram na lagoa, haja vista que a prancha e demais equipamentos fornecidos
pelo NAGA CABLE PARKS não são apropriados para manobras em obstáculos.
VII Declaro, que somente poderei realizar manobras nos obstáculos quando estiver utilizando equipamentos apropriados, que sejam de minha
propriedade, como pranchas específicas, capacetes, e demais equipamentos de segurança, além do Colete Salva Vidas o qual é o único equipamento
fornecido pela NAGA CABLE PARKS.
VIII Pelas informações acima, responsabilizo-me integralmente quanto sua veracidade, pois estou ciente que podem influenciar em minha condição de
saúde, e, assim, por via de conseqüência, isento totalmente o NAGA CABLE PARKS de qualquer responsabilidade por qualquer dano, sequela, lesão
corporal ou falecimento, e pelas conseqüências que, daí advindas, venha eventualmente a ocorrer durante a prática do esporte/recreação, mesmo que
causado por terceiro.
IX – Declaro, expressamente e sob as penas da lei, que o NAGA CABLE PARKS não tem responsabilidade alguma ou obrigação em reparar ou
indenizar eventuais danos ou eventuais acidentes que eu venha a sofrer ao praticar o esporte/recreação, inclusive que acabe por ocasionar-me
qualquer tipo de lesão corporal, sequela ou falecimento, mesmo que causado por terceiro, especialmente por se tratar de esporte/recreação de risco, e
porque estou devidamente ciente, informado e orientado dos procedimentos a seguir e das consequências daí advindas.
X – Declaro, que sou o responsável direto e exclusivo por eventuais acidentes que venham a ocorrer daí resultantes, quer em relação a minha pessoa,
quer em relação a terceiros, e, conseqüentemente, respondo civil e criminalmente por todos os danos materiais, morais, lucros cessantes ou prejuízos
que eventualmente venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para terceiros; isentando o NAGA CABLE PARKS de todo e qualquer ônus
ou encargo, reclamação ou responsabilidade, que possa surgir em decorrência do presente termo, não cabendo ao NAGA CABLE PARKS qualquer
reembolso, ressarcimento, pagamento ou indenização, a que título seja.
XI Declaro, e sob as penas da lei, que a minha qualificação mencionada no preâmbulo deste instrumento de termo de responsabilidade, é autêntica ou
verdadeira.
XII A presente declaração é feita sob as penas da lei, estou ciente, portanto, de que em caso de falsidade, ficarei sujeito às sanções previstas no
Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis; e declarando expressamente que prestei todas as informações e as declarações com a mais
absoluta liberdade, fidelidade e veracidade, portanto, estou ciente da responsabilidade civil e criminal pela declaração e veracidade, por isso, assino o
presente termo de responsabilidade, em caráter irrevogável e irretratável, em única via, a fim de produzir os efeitos legais.

Jaguariúna, ______/_______/___________

Assinatura do responsável __________________________________

