FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

CURSO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS DO CONDUTOR DE TURISMO DE AVENTURA
COM ÊNFASE EM SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA

PREENCHIMENTO (LEGÍVEL) OBRIGATÓRIO DE TODAS INFORMAÇÕES
ALUNO (mínimo 16 anos)
NOME:_________________________________________________________DATA NASCIMENTO: _______________________________
ENDEREÇO:__________________________________________________CIDADE:______________________________________UF:____
PAÍS:____________________________ CPF: ________________________________ RG: ________________________________________
E-MAIL:______________________________________________TELEFONES:_________________________________________________
RESPONSÁVEL (caso menor):_______________________________DATA NASC.:_________________CPF:________________________

INFORMAÇÕES IMPORTANTES, EXIGIDAS PARA SUA SEGURANÇA
ALGUMA ALERGIA? _______________________________________________________________________________________________
PROBLEMA DE SAÚDE QUE DEVA SER RESSALTADO? (INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE LESÕES)
_________________________________ _________________________________________________________________________________
ALGUMA INCAPACIDADE FÍSICA? ____________________________________________________________________
ALGUMA RESTRIÇÃO ÀLIMENTAR? _________________________________________________________________________
ALGUM MEDICAMENTO CONTROLADO OU DE USO CONTÍNUO (qual)?
__________________________________________________________________________________________________________________
NOME E TELEFONE PARA CONTATO DE AMIGO OU PARENTE, CASO SEJA NECESSÁRIO:
________________________________________________________________Tel.:_______________________________________________

PRODUTO ADQUIRIDO: CURSO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS DO CONDUTOR E SGS EM TURISMO DE AVENTURA

EMPRESA: NOMAS – Descobrir é Preciso. Rua Augusto Ackerman, 87, Nova Petrópolis - RS. CNPJ: 06.898.721/0001-47.
Eu _______________________________________________________________, declaro para os devidos fins que:

TERMOS DE PARTICIPAÇÃO
- A partir deste momento estou ciente que as atividades oferecem seguro contra acidentes pessoais e poderei pedir esclarecimentos
de dúvidas durante a preleção da atividade;
- Estou sendo informado que as atividades oferecidas possuem perigos e riscos, podendo pedir esclarecimentos de dúvidas durante
a preleção da atividade;
- Declaro que gozo de boa saúde e que informarei qualquer condição médica que possua, diferente da normalidade, bem como
doenças pré-existentes e/ou uso de medicamentos à Nomas;
- Realizarei os treinamentos prévios para as atividades de turismo de aventura (aquecimento/alongamento) e que durante este treino
poderei tirar todas as minhas dúvidas, caso tenha;
- Que entendo e aceito os riscos mencionados;
- Tenho ciência de que qualquer ato meu, contrário às informações e orientações recebidas podem causar danos à minha integridade
física, ao meio ambiente e a terceiros, os quais eu assumo integralmente;
- Autorizo o uso de minhas imagens em material promocional da Empresa Nomas;
RISCOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES:
- Quedas de materiais pessoais, como por ex., máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem, óculos de sol ou de grau, bonés,
entre outros;
- Riscos gerais de passeios na natureza, tais como picadas de insetos, animais peçonhentos, queda de árvores, intempéries climáticas,
entre outros;
- Lesões leves, graves ou gravíssimas podendo levar até a morte pelo não cumprimento das orientações fornecidas pelo instrutor;
- Escorregamentos, escoriações, torções, arranhões, pequenas queimaduras, exposição ao sol, afogamento, entre outros;

INFORMAÇÕES GERAIS:
- Para o bom desempenho das atividades, o participante deverá usar tênis ou calçados e vestimentas apropriadas para as práticas;
- É aconselhável levar roupa e calçado extra para evitar hipotermia nos dias frios; para os dias quentes usar roupas leves e passar
filtro solar;
- O participante deve manter-se sempre hidratado, bebendo água.
- Os pertences pessoais são de inteira responsabilidade dos participantes.
PRESENÇA: Para merecimento do Certificado de Conclusão o aluno pode faltar no máximo 2 turnos.

..............................................................................................................................................................................
MÓDULO 1
DATAS: 09, 10, 16 e 17 de novembro de 2018
LOCAL: ENCANTADO - RS (Centro Administrativo de Encantado - Rua Monsenhor Scalabrini, 1047
– Auditório Brasil)
MÓDULO 2
DATAS: 23, 24, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2018
LOCAL: ARROIO DO MEIO – RS (Secretaria da Educação de Arroio do Meio – Rua Doutor João
Carlos Machado, 1000 – Centro)
..............................................................................................................................................................................
INVESTIMENTO – Informações através do fone (51) 3751.3777
Valor de inscrição mediante depósito bancário até o dia 01 de novembro de 2018
Valor parcelado em 3 vezes com boleto bancário com vencimento dia 20 de cada mês
OBS: A confirmação da vaga será mediante recebimento do valor da inscrição em depósito bancário
para a AMTURVALES
Banco Sicredi
Agência 0136
Conta Bancária 47225-5
Razão Social Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales - AMTURVALES
Assinatura Aluno ou Responsável: _____________________________________________________
..............................................................................................................................................................................
DEMAIS INFORMAÇÕES:
Aulas práticas – Saídas de Campo
Dia 17 de novembro – Destino: Vespasiano Corrêa (Recanto Cascata V13)
Será servido Almoço por adesão no local. Valor R$24,00 – Cardápio (Arroz, feijão,
batata frita, aipim, ovo frito, bife de res, saladas e dois tipos de sobremesa).
Dia 24 de novembro – Destino: Arroio do Meio (Morro Gaúcho)
Será servido Almoço por adesão no Galpão Integração. Valor R$25,00 – Cardápio
(Quatro variedades de saladas verdes, massa, arroz, aipim, carne de panela com molho, molho sugo,
galeto assado e sobremesa sagu, creme de leite e pudim).
Condutor local R$100,00 (esse valor será dividido pelo grupo de alunos).
Dia 01 de dezembro – Destino: Bento Gonçalves (Parque de Aventura Gasper)
O valor do ingresso está isento para os alunos e tem direito a uma tirolesa.
Valor de almoço por adesão varia de R$15,00 a R$40,00 por aluno.


Valores dos transportes para os três deslocamentos: No 1º dia de aula vamos combinar os
deslocamentos das aulas práticas com os alunos.

