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TERMO DE ADESÃO  

5º Estágio de Selva - 2015 

 

 

Eu, _______________________________________, identidade nº ___________, 

residente na __________________________, bairro ___________; tel. nº ( ___ ) 

__________, E-mail, _____________________________________________________ 

voluntário para participar do 5º Estágio de Selva promovido pela Caprius Comunicação e 

Eventos Ltda, no perfeito uso de minhas faculdades físicas e mentais, declaro para os 

devidos fins de direito que: 

1 – Estou ciente de que se trata de atividade de aventura na selva amazônica no período 

de 05 a 07 de Setembro de 2015, no 1º Batalhão de Selva, sediando na cidade de 

Manaus, incluindo suas bases de instrução. 

2 – Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar do 5ª Estágio de Selva, 

ciente de que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 

atividades físicas. 

3 – Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação neste Estágio, isentando à organização, seus 

colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos 

materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer. 

4 – Li e aceito toda a programação imposta no programa ou mesmo àquelas que forem 

substituídas por imposição da direção do Estágio. 

5 – Declaro que não me utilizarei, durante o Estágio, de meios de divulgação ou 

promoção de nenhum material publicitário, promocional ou político e também, qualquer 

material ou objeto que ponha em risco a segurança dos participantes e/ou das pessoas 

presentes. 

6 – Comprometo-me a aceitar as regras impostas pela organização do evento, bem como 

a de respeitar a área por ela utilizada. Excluindo meu direito de reclamação sobre tais 

aspectos. 
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7 – Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos 

e entrevistas em qualquer meio de comunicação.  

8 - A organização, primando pela segurança, poderá determinar a substituição, adaptação 

ou suspensão de qualquer atividade, iniciada. Sendo suspensa, esta será considerada 

realizada. 

9 – Comprometo-me a indenizar qualquer dano que venha sofrer o material recebido por 

empréstimo, autorizando a cobrança por qualquer meios legais, como cheques, títulos ao 

portador, etc. 

10 – O valor do estágio é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo: R$ 300,00 a 

taxa de adesão. A passagem aérea da cidade de origem para Manaus e de Manaus para 

a cidade de origem é de responsabilidade do participante inscrito. 

11- Toda despesa com bebida e comida durante o passeio, fora das dependências da 

Organização Militar, sede do estágio, ficará a cargo do estagiário. 

12 - Comprometo-me a pagar pontualmente os valores estabelecidos pela organização do 

estágio, inclusive todas as taxas e rateios realizados para o bom desempenho do 

exercício aplicado. 

13 – O estagiário estará inscrito com o pagamento da taxa de adesão no valor de R$ 

300,00 em nome da Caprius Comunicação e Eventos, mediante comprovação de depósito 

bancário na conta do Banco do Brasil (Agência: 3515-7 e Conta Corrente nº 37740-6). A 

data/hora do depósito é o critério adotado para prioridade de vaga no estágio, estando 

limitado a 35 participantes. 

14 – Caso o Estágio de Selva não venha ser realizado por motivo de força maior, os 

valores depositados serão devolvidos sem juros ou qualquer correção monetária. 

15 - Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste Termo de Adesão, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o 

que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação neste 5º Estágio de 

Selva. 

16 – Opção de pagamento: 

a) A vista: R$ 300,00 de adesão + R$ 1.200,00 até 5 dias antes do Estágio. 
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b) Em duas parcelas: R$ 300,00 de adesão + 2 x R$ 600,00. 

c) Em três parcelas: R$ 300,00 de adesão + 3 x R$ 400,00. 

d) Em quatro parcelas: R$ 300,00 de adesão + 4 x R$ 100,00 

17 – Minha opção para pagamento será a de letra ____ do item acima. 

 

18 - Aceito os termos conforme descrito acima e a apresentação deste termo será a 

confirmação deste aceite. 

 

Fortaleza - CE,        de                                              de 2015 

 

 

Assina: _______________________________________________ 

 

 
Observação: Após preencher seu cadastro, assinar e enviar para 

caprius@caprius.com.br ou entregar no endereço abaixo:. 

mailto:caprius@caprius.com.br

