Nome: _________________________________________________________________________
Número da Identidade: ____________________________________CPF:__________________
Data de Nascimento: ________________________ Profissão: _____________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
Cidade: __________________Estado: _____ Cep_____________Telefone: __________________
E-mail:_______________________________________ Celular: ___________________________
Qual sua altura?_______________________________

Qual seu peso? : ____________kg.

Como você conheceu o pára-quedismo: ................................... por um amigo revista / TV Web
Como você conheceu a Out Law? ............................................ por um amigo revista / TV Web
Como você considera sua condição física:................................................ boa
ruim
péssima
Esta com suas vias respiratórias aéreas descongestionadas? ..................... sim
não
talvez
Usa lente de contacto? ....................................................................................................... sim não
Fez mergulho autônomo nos últimos dois dias? ................................................................ sim não
Tem algum problema físico e ou cardíaco? ......................................................... sim não talvez
Tem acompanhante assistindo seu salto? ......................................................................... sim não
Nome e telefone do acompanhante ou familiar (em caso de emergência) _____________________

Termo de Isenção de Responsabilidade
ADVERTÊNCIA: O pára-quedismo, tanto como atividade desportiva, de lazer, ou profissional, bem
como toda a demais atividade a ele relacionado é perigosa e há riscos envolvidos na sua
participação mesmo praticado com a estrita observância de todas as normas de segurança que
regem ao esporte, existe enorme chance de que seus praticantes possam vir a sofrer sérios danos
ou até mesmo acidente fatal na decorrência de sua prática.
Eu, acima qualificado, doravante denominado simplesmente passageiro, sendo maior de idade e
tendo decidido fazer um “salto duplo” junto a Outlaw Escola de Pára-quedismo no Centro Nacional
de Pára-quedismo, firmo o presente termo de isenção de responsabilidade, declarando
expressamente está de acordo com o inteiro teor de todas as cláusulas abaixo:
1. Declaração – O passageiro declara ter recebido informações satisfatórias a respeito e ter
pleno conhecimento do significado da modalidade de salto de pára-quedas que optou por
fazer. Declara ainda haver escolhido livre e voluntariamente fazer um salto duplo.
2. Risco – O passageiro declara que tem pleno conhecimento da natureza, finalidade e risco
na prática de qualquer salto de pára-quedismo, notadamente no “salto duplo”, e, livre e
voluntariamente decide incorrer nestes riscos.
3. Cláusula de não indenizar – O passageiro, ao assinar o presente termo, isento a Escola
Outlaw de Pára-quedismo, bem como todos os seus dirigentes, funcionários,
representantes, agentes, pilotos, instrutores e propostos de qualquer natureza, de toda e
qualquer responsabilidade por danos materiais, pessoais, morais, á imagem, ou de
qualquer outra espécie, que venha ser causados á sua pessoa ou aos seus bens.
4. Responsabilidade perante a terceiros - O passageiro, ao assinar o presente termo,
expressamente se responsabiliza por todo e qualquer dano, material, moral, á imagem, ou
de qualquer outra espécie que por sua ação ou omissão venha ser causado a terceiros.
Exime a Escola Outlaw de Pára-quedismo, bem como todos seus dirigentes, funcionários,
representantes, agentes, pilotos, instrutores e propostos de qualquer natureza, de toda e
qualquer responsabilidade indenizatória que possa vir se pleiteada por terceiros, como
decorrência de ato omissivo praticado pelo passageiro.
5. Estado de saúde-O passageiro declara que goza de bom estado geral de saúde, não
sendo portador de qualquer enfermidade ou distúrbio físico ou psíquico, que não se
submete a qualquer tratamento médico que o impossibilite de praticar qualquer atividade

desportiva; que não é e nunca foi portador de distúrbios cardíacos ou pulmonares,
diabetes, problemas nervosos ou psíquicos; que não sofre de desmaio freqüente ou de
convulsões, pressão alta ou baixa; que não sofre de qualquer outra enfermidade que pela
sua natureza torne incompatível a realização do “salto duplo” de pára-quedismo pela sua
pessoa. O passageiro declara ainda que está ciente da falta de remoção especializada em
caso de acidente.
6. Imagens e fotos : O passageiro declara que tem pleno conhecimento da dificuldade em
realizar tomadas aéreas e o risco da falha nas imagens feitas durante salto de páraquedas e, livre e voluntariamente decide contratar e incorrer nestes riscos.
7. Imagens e fotos : Não é permitido o uso do material entregue( fotos e vídeos ) para
usufruto de qualquer finalidade comercial, marketing, ou outros fins que não sejam
devidamente reconhecidos e autorizados com assinatura dá própria escola OutLaw de
Paraquedismo e seus respectivos profissionais contratados. A escola declara ser o único
detentor de todos os direitos patrimoniais e morais referentes à obra. Não é permitido
também a veiculação do material entregue a qualquer tipo de mídia, sendo eles jornais,
revistas, internet, outdoor, mídia externa e todas que agregam algum tipo de natureza
comercial, de marketing ou qualquer publicação. A imagem cedida pelo cliente será de
utilização exclusiva da escola Outlaw de Paraquedismo, a quem competirá o direito de
tomar as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para impedir a utilização da imagem
por terceiros.
8. Imagens e fotos : autorizo o uso das imagens desse meu Salto Duplo para qualquer fim
publicitário.
Boituva _______, de _______________de 20__.
_____________________________
Assinatura do Responsável
( em caso de menor de 18 anos)

_______________________________
Assinatura do Participante

Preenchimento e Uso da Escola:
Piloto Tandem: _______________
Câmera: _____________________

Salto Duplo #

Equipamento: ________________
Decolagem: __________________
Avião:________________________
Salto Duplo

Edição: ______________________

Salto Duplo Handycam

Dobrador: ____________________
Secretária:____________________

Salto Duplo Filmado

Forma de pagamento:
Cartão

Crédito

Débito

Dinheiro

Vale Viva

Salto Duplo Completo

Leia e assine:

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
DAS INSTRUÇÕES - COVID-19
DO CONTATO COM PESSOAS INFECTADAS
OU MANIFESTAÇÃO DE QUALQUER SINTOMA

1- Caso você tenha contato com alguém que esteja com COVID-19, ou vc
manifeste algum dos sintomas, avise-nos imediatamente, pelo whatsapp por onde
fez seu agendamento, mesmo que falte muitos dias para a data do seu salto. Nós
precisamos saber para orientá-lo segundo nosso protocolo interno de segurança.

DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA.

2- Usar máscara desde o momento da sua chegada até o momento de sua saída
do Centro Nacional de Paraquedismo.
Trazer uma máscara extra, caso haja a necessidade de ficar mais de duas horas na
área de saltos por razões climáticas etc.
ACOMPANHANTES - NÚMERO MÁXIMO PERMITIDO

3- Acompanhantes: o menor número possível, no máximo 2. Eles não poderão ficar
próximos de você durante seu atendimento, equipagem, desequipagem etc. Deverão
usar máscaras e permanecer distantes, no gramado do Centro Nacional de
Paraquedismo. Não poderão se aproximar nem antes de vc embarcar, nem depois de
pousar.
NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.

4- Não será permitida a entrada nas dependências da escola. Todo atendimento
será feito do lado de fora, ao ar livre, em frente à mesma.
Repetindo: não é permitida a permanência de acompanhantes no local de atendimento.
Eles devem permanecer distantes durante todo o tempo em que estiverem no CNP.

ENVIO DO TERMO DE SALTO PREENCHIDO E ASSINADO

5- Imediatamente após o seu agendamento, envie pelo whatsapp o seu TERMO DE
SALTO ( PODE SER FOTO DO QUE ENVIAMOS A VC) devidamente preenchido e
assinado. Passageiros que não o enviarem, não poderão saltar.
CHEGUE NO HORÁRIO AGENDADO.
ATRASOS NÃO SERÃO TOLERADOS.

6- Chegue no horário agendado. Atrasos não serão tolerados visto que a operação
está devidamente programada para que não haja a chegada de um passageiro
enquanto o anterior ainda estiver na área. Saia de casa com a antecedência necessária
considerando a possibilidade de ter que lidar com pneu furado, trânsito etc.
_________________________________________________________________________________________________________
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OBJETOS PESSOAIS

6- Evite trazer objetos pessoais pois os mesmos não poderão ficar com você durante o
salto. Para evitar o risco de contaminação, não os guardaremos na escola
( excepcionalmente guardaremos apenas : chave do carro, celular e carteira, que
ficarão dentro de um saco descartável).
IMAGENS DO SALTO

7- Aos passageiros que optarem por adquirir pacote de imagens do salto, as mesmas
serão enviadas posteriormente, por email ou whatsapp, por meio de link para
download.
RESPEITAR AS NORMAS INTERNAS DA OUTLAW PARAQUEDISMO

8- A Outlaw Paraquedismo tem rígido protocolo de segurança em relação ao Covid19 e
não abrirá exceções. Nossas regras devem ser seguidas ainda que as demais escolas
do Centro Nacional de Paraquedismo não estejam seguindo a determinação do
distanciamento social etc. Nós seguiremos à risca para a segurança de nossas
operações. O não cumprimento das determinações aqui elencadas, seja pelo
passageiro, seja pelos seus acompanhantes, culminará na não realização do salto,
sem direito a qualquer reembolso do sinal pago no agendamento.
DA DINÂMICA DO ATENDIMENTO
DESDE A CHEGADA NO CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO
Passageiro chega na hora agendada e mantém-se de máscara até o momento de ir
embora.
Recebe o macacão e o veste sobre a roupa que estiver usando.
Aguarda no local indicado ( exterior da escola) o início da equipagem pelo instrutor.
Durante a equipagem não é permitido tocar no instrutor e deve-se falar o mínimo possível,
visto que estará muito próximo do mesmo.
Finalizada a equipagem, deve se dirigir para a frente da sala de embarque, e permanecer
no gramado até que o instrutor chegue com o equipamento.
Deve permanecer na sala de embarque com a máscara e seguir as instruções do instrutor.
Durante todo o tempo dentro do avião, deve permanecer de máscara e evitar tocar no
instrutor ou nas demais pessoas que lá estejam.
Siga todas as instruções do seu instrutor.
Se, e somente se, o seu instrutor permitir que você retire a máscara durante a queda livre,
guarde-a dentro do macacão, tomando o cuidado para não perdê-la, pois deverá vestí-la
assim que o paraquedas abrir.
Após o pouso, aguarde a retirada do seu equipamento e permaneça de máscara.
Caminhe até a escola, retire seu macacão e o coloque no local que for indicado.
Faça uso de álcool gel durante todo o tempo em que estiver no Centro Nacional de
Paraquedismo.
Mantenha o distanciamento de todos os funcionários envolvidos na operação.
Bom salto !

Eu, ____________________________________________,
Declaro estar ciente de todas as normas acima
elencadas. Boituva, __________ de ___________ de 2021.
________________________________________
Passageiro ( assinatura)
_________________________________________________________________________________________________________
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