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TERMOS E CONDIÇÕES DOS PASSEIOS E ENCONTROS 
BENEFICENTES 

 
  

Declaro para os devidos fins, que estou participando deste evento por minha livre e espontânea 
vontade e estou ciente de que se trata de uma atividade recreativa, podendo trazer risco para minha 
segurança e saúde. Declaro também que me encontro física e clinicamente apto a participar deste 
evento recreativo. Assumo todos os riscos em participar deste evento e sou totalmente responsável 
pelos meus objetos e pertences durante todo o encontro e passeio do dia 25 de Maio na Marina Jet 
Lounge, Avenida Eugênio Fischer, nº 450, Cing, Guarujá-SP, CEP: 11420-730, e também na 
confraternização concedida na Marina Tropical Náutica, Rodovia Ariovaldo de Almeida de Viana s/n, 
Balneário Praia do Perequê, Guarujá-SP, CEP: 11446-001, tanto quanto minha embarcação de 
danos e avarias que podem ser ocasionados, chaves, coletes e demais pertences que estarão 
juntos comigo durante todo o encontro entre as duas marinas envolvidas. 
 
Isento seus organizadores, bem como seus colaboradores, de todos e quaisquer acidentes que eu 
venha sofrer e que possa ocasionar-me alguma lesão física, tais como quedas, contato com outros 
participantes, efeitos do clima, incluindo aqui o alto calor e seus efeitos, condições de tráfego e 
trajeto, além de outras consequências que possam ocorrer devido ao condicionamento físico 
necessário para participar do mencionado evento. Isento-os também de qualquer dano, avaria, furto 
ou roubo de minha embarcação que possa vir a acontecer durante todo o passeio e encontro, e 
declaro que estou segurado contra estes problemas. Concedo minha permissão aos organizadores 
do evento e a seus colaboradores a utilizarem fotografias, filmagens ou qualquer outra forma que 
mostre minha participação no mesmo. 
 
Como participante do encontro de Motonautas, declaro que estou devidamente habilitado e que 
estou portando a documentação necessária juntamente com a habilitação tanto quando a 
documentação da embarcação que estou utilizando, seja minha ou de terceiros. Como condutor 
habilitado estou ciente do Sistema de Balizamento Marítimo, do Regulamento Internacional para 
Evitar o Albaroamento no Mar e as regras para a Salvaguarda da vida humana no Mar. Estou ciente 
e cumprirei todas as regras estabelecidas pela NORMANN que rege a Captania dos Portos da área 
utilizada, e que também se eu vier a receber multas ou punições, serão cumpridas e pagas sob 
minha total responsabilidade. 


