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CURSO DE RECICLAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM ESC ALADA EM ROCHA  

É associado na AEP?  □sim  □não 

 
ALUNO: ____________________________________________________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL (se menor de 18 anos): __________________________________________________________________________ 

Identidade nº: _______________________.  Órg. Exp: ______________ 

End: _____________________________________________.  Bairro: ____________.  Cidade: _____________.  UF: ___ 

Tel: _____-_____________.  Cel: _____-______________.  E-mail: ___________________________________________ 

Contato Familiar (nome): ___________________________________________________.  Tel: _____-________________ 

Local: Primata Centro de Escalada           Data: ________/________/___________ 

Valor do curso:  □R$ 135,00  □R$ 90,00 

__________________________________________________________________________________________________ 

TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO E DE RESPONSABILIDADE  

 
Eu, ____________________________________________________________________, venho inscrever-me como 
participante deste CURSO DE RECICLAGEM E PREVENSÃO DE ACIDENTES EM ESC ALADA  e, estando devidamente 
identificado e abaixo assinado, reconheço, entendo e concordo que : 
1 – Entendo que os riscos nas atividades propostas neste curso são significativos e, envolvem possibilidades de danos 
físicos e psicológicos e até mesmo de morte, mesmo obedecendo às regras específicas de uso dos equipamentos, 
procedimentos técnicos e orientação dos instrutores; 
2 – Fui orientado sobre os riscos envolvidos e, RECONHEÇO E ASSUMO-OS LIVREMENTE, CONHECIDOS OU NÃO , 
mesmo os originados por falha dos equipamentos e intempéries da natureza, assumindo total responsabilidade por minha 
participação; 
3 – Eu, por mim mesmo, isento e desobrigo o Primata Centro de Escalada, seus empregados, instrutores, proprietários e 
voluntários, sob qualquer vínculo, de qualquer responsabilidade legal com RESPEITO A TODO E QUALQUER DANO, 
PERDA OU INVALIDEZ  a pessoa e a propriedade; 
4 – Atesto que estou em perfeitas condições físicas e mentais e, portanto, apto a praticar escalada; 
5 – Declaro que todas as informações prestadas por mim neste documento são verdadeiras e, 
6 – Sou maior de idade e responsável por meus atos, ou sou menor de idade autorizado por meu responsável 
legal e, após ter lido este documento, afirmo ter c ompreendido seus termos através de minha assinatura . 
 
 

Brasília DF, _______ de ___________________ de _________ 
 

 
CONTRATANTE (ou responsável):  ____________________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CURSO DE ESCALADA EM ROCHA  

NOME: ___________________________________________________________________________________________. 

Local: Primata Centro de Escalada           Data: ________/________/___________ 

Valor do curso:  □R$ 135,00  □R$ 90,00 


