VIA PEDAL EXPEDIÇÕES E TURISMO LTDA.
CNPJ 08.568.318/0001-85

MTur 19.029964.10.0001-8

Insc. Mun. 400.349-7

Eu CONTRATANTE, declaro para os devidos fins:
* Gozar de boa saúde e ter informado, por escrito, qualquer condição médica que possua diferente da normalidade, bem como
doenças pré-existentes e/ou uso de medicamentos;
* Ter ciência da legislação sobre ciclismo, nos termos da Lei no. 9.503 de 23-09-1997;
* Ter sido informado que não há treinamento prévio para a atividade realizada pela CONTRATADA;
* Tenho ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações recebidas e orientações da equipe da CONTRATADA, podem
causar danos à minha integridade física, ao meio ambiente e a terceiros, aos quais assumo integralmente;
* Ter recebido, lido e compreendido os documentos “Condições Gerais”, “Aquisição de Produto Turístico” e “Classificação do
Percurso” da Via Pedal Expedições e Turismo Ltda., e afirmo estar de acordo com o seu conteúdo, relativas ao produto e ao
roteiro da excursão escolhida e obtida, as quais aderem contratualmente.
* Ter efetuado pagamento no valor integral do produto, á vista ou parcelado no presente contrato na data de sua assinatura.
* Estar ciente dos riscos desta atividade, assumindo exclusiva responsabilidade sobre acidentes, que possam causar quaisquer
danos a si ou a terceiros durante a realização desta atividade.
* Concordar plenamente com as regras de segurança, ratificando estarem todos os equipamentos em perfeito estado.

Informações Gerais:
* A atividade a ser realizada e as instruções dadas tem finalidade recreativa;
* A contratação não inclui alimentação durante o percurso, então seja precavido, alimente-se com antecedência e leve alimentos
caso pretenda se alimentar durante o evento;
* Para a boa realização da atividade você deverá estar usando roupas adequadas para a prática de cicloturismo, bem como manter
uma alimentação leve adequada a realização de atividade física;
* É obrigatória a utilização de equipamentos de proteção individual (capacete, óculos e luvas).

O CONTRATANTE, neste ato, autoriza o uso de sua imagem em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios
de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional da Via Pedal Expedições e Turismo Ltda., com
sede na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1049/1003, Copacabana – Rio de Janeiro – RJ, com inscrição no CNPJ sob o nº
08.568.318/0001-85, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde
que não haja desvirtuamento da sua finalidade.

A autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no
exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral
(encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page;
(VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros).
Dessa forma, declara o CONTRATANTE: ”Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro”.

Nome da atividade adquirida: _______________________________________________

data de realização:_____________

Rio de Janeiro, ________ de __________________ de 20____

_________________________________________
Assinatura do Contratante
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