Email:

Renite:

1.- É expressamente proibido levar objetos de valor. Portanto, o Peraltas não se responsabiliza pelos mesmos que estiverem em posse dos acampantes, tais como: máq. fotográfica, apar. dentário, lanternas de alto custo, celulares, rádios, etc. Em caso de extravio ou
quebra, será de responsabilidade exclusiva dos responsáveis do acampante. 2.- Fotos e filmagens dos acampantes realizados no Peraltas poderão ser usadas para fins publicitários. 3.- Pertences e roupas esquecidas ficam por 30 dias no escritório, sendo após este prazo
doadas a instituições de caridade. 4.- É rigorosamente proibido o fumo e bebida alcoólica durante a excursão. 5.- O Peraltas não se responsabiliza por casos fortuitos (casuais) de acidentes que possam vir acontecer. 6.- O acampante pode ser desligado da excursão caso houver
ação julgada pela direção como de natureza grave, sem devolução de qualquer quantia paga, isentando o Peraltas de qualquer forma de indenização. 7.- As fotos e filmagens do Aluno Contratante, realizadas durante a sua estada no local da viagem, poderão ser usadas para fins
publicitários, sem qualquer ônus ou pagamento ao Contratado. Fica entendido como autorizado a inclusão ou não dos serviços de publicação de fotos internet (site e facebook) do Contratado, assim como a transmissão da câmera on line através do site do contratado. 8.Cancelamentos: deverão ser feito por escrito e reembolso será calculado como previsto nas condições a seguir, conforme deliberação Normativa Embratur. A) se o Contratante desistir da viagem com até 30 (trinta) dias de antecedência será cobrado apenas uma taxa
administrativa de 20% do valor do pacote e devolvido 80% do valor do pacote. B) Se 29(vinte e nove) a 20(vinte) dias de antecedência haverá devolução de 50% do valor total do pacote e cobrado 50% do valor do pacote. C) Até 19 (dezenove) dias antes da viagem, não haverá
devolução. D) O não comparecimento no dia e local determinado para embarque, assim como cancelamentos ocorridos durante o período deverão ser honrados os eventuais pagamentos futuros ainda devidos pelo Contratante. Todos os pedidos de devoluções deverão ser
comunicados por escrito pelo Contratante e protocolados no escritório do Contratado para efeito de comprovação de antecedência realizada.

ACAMPAMENTO PERALTAS - VIAGENS E TURISMO
Fones: (11) 3035-1900 / 4003-2145 - Embratur: 06067.00.41.1 - Site: www.grupoperaltas.com.br - Email: contato.sp@peraltas.com.br
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369 - Conjunto 1002 a 1005 - Jardim Paulistano - Cep 01452-000 - São Paulo - SP

AUTORIZAÇÃO PARA OPCIONAIS
OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO E VISTO DO RESPONSÁVEL. CONSULTAR A PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DA SUA ESCOLA PARA AUTORIZAR APENAS AS QUE SERÃO REALIZADAS.

DATA NASC.:

NOME DO PARTICIPANTE:

ATIVIDADE DE ECOTURISMO

FAIXA ETÁRIA

/

AUTORIZAÇÃO

ARVORISMO

A PARTIR DE 1,3m DE ALTURA

SIM

NÃO

BÓIA CROSS

A PARTIR DE 11 ANOS

SIM

NÃO

FLOATING

A PARTIR DE 04 ANOS

SIM

NÃO

PAINTBALL

A PARTIR DE 11 ANOS - ALTURA MÍNIMA 1,5m

SIM

NÃO

RAFTING

A PARTIR DE 11 ANOS

SIM

NÃO

TRILHAS COM CACHOEIRA

A PARTIR DE 04 ANOS

SIM

NÃO

VÔO DO TARZAN

A PARTIR DE 08 ANOS

SIM

NÃO

/

RG:

VISTO DO RESPONSÁVEL

A Canoar conta com uma equipe de Instrutores especializados na prática de atividades de aventura, treinados para as mais inusitadas situações. Antes da descida,
procedimentos e instruções de segurança são passados aos participantes, sendo o instrutor a única autoridade presente no bote e suas considerações devem ser
seguidas. A segurança é a maior prioridade. Durante o percurso é obrigatório o uso de colete salva-vidas, capacete (fornecidos pela operadora de turismo) e uso de
tênis ou papete (do próprio passageiro). Esportes ligados a natureza podem apresentar situações de risco como: nado em corredeiras, queda de embarcação,
escoreações, perdas de pertences pessoais, picadas de insetos, intempéries climáticas, dentre outras situações.
Informações Técnicas: Em condições normais o Rio Jacaré Pepira tem a
seguinte classificação variando de classe I, II e III, sendo que em época de cheia
(dezembro a março) pode atingir classe IV ou V. Nesta situação a atividade pode
ser cancelada parcial ou integralmente com o respectivo reembolso.

Nível do Rio
Até 1m
De 1m a 1,5m
De 1,5m a 1,9m
Acima de *1,9m

Requisitos mínimos para Rafting
1,2m de altura mínima do participante
1,4m de altura mínima do participante
Requisitos acima além de saber nadar
A operação é cancelada

*Régua do primeiro salto (após o deságue do Rio Pinheirinho)
O percurso convencional do Rafting pode ser de 10km ou até 16km de extensão
e pode demorar de 1h30min a 2h30min, de acordo com o nível do rio e número
de participantes no bote. O percurso convencional do Mini Rafting e Bóia Cross
é o mesmo e tem cerca de 4km de extensão, podendo demorar de 40min a
1h30min, de acordo com o nível do rio e número de participantes.
Recomendações: Uso de roupas leves de tecido sintético; repelente e protetor
solar; obrigatório uso de tênis; é proibido o uso de bebidas alcoólicas e outras
drogas antes e durante a atividade; sujeito a uma avaliação prévia do
coordenador, correndo o risco de não participar da mesma.
Todos os participantes são assegurados pela Porto Seguro.

Em relação ao PAINTBALL os pais ou responsáveis devem autorizar expressamente a atividade e o acampante tem que usar roupa de manga comprida, calça jeans ou
moletom. Para aquisição das bolinhas de tinta levar dinheiro. Utilizar roupas velhas. A empresa fornecerá colete, máscara e pescoceira para proteção. A atividade
pode causar hematomas.
DECLARAÇÃO: Declaro para todos os fins que autorizo meu (minha) filho(a):__________________________________________ a
participar das atividades acima assinaladas, ciente que por se tratar de local com mata ciliar podem acontecer arranhões e batidas. Isento assim a Operadora e a
Peraltas Viagens e Turismo, empresas promotoras dos passeios, de qualquer responsabilidade por eventuais danos causados ao menor em questão ou a seus
equipamentos pessoais durante as práticas das atividades.

São Paulo, ______ de ___________ de _______

Assinatura_________________________

