
PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL 

Salto Duplo____________________________      Peso: _____________  Valor: ____________________________________________________ 
 
Depósito______________________________________  Forma de Pagamento:  ___________________________________________________ 

                   
            

Nome.______________________________________________________________________________Profissão.________________________ 

 
Rg. ___ ___ . ___ ___ ___ . ___ ___ ___ - ___ CPF. ___ ___ ___ . ___ ___ ___ . ___ ___ ___ - ___ ___   Data de Nasc. _____/______/________ 
 
Rua.________________________________________________________________nº ____________ Bairro.____________________________  
 
Cidade. _____________________________ Estado. __________ CEP.__________________________   Tel (______)______________________ 
 
e-mail._________________________________________________________________________   Instagram. ___________________________ 
 
Porque Escolheu a Sky Company?  (  ) Atendimento (  ) Preço (  ) Indicação (  ) Site (  ) Google (  ) Outro________________________________ 
 

Termo de Isenção de Responsabilidade 
 

ADVERTÊNCIA: O paraquedismo, tanto como atividade desportiva, de lazer, ou profissional, bem como todas as demais atividades a ele relacionadas, é perigoso 
e há riscos envolvidos na sua participação mesmo praticados com a estrita observância de todas as recomendações de segurança que envolve o 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 aluno tandem, sendo maior de idade e tendo decidido fazer um salto duplo de paraquedas, junto 
a Sky Company Clube e Escola de paraquedismo, firmo o presente termo de isenção de responsabilidade, declarando expressamente estar de acordo com o 
inteiro teor de todas as cláusulas abaixo:  

 
1. Declaração- O aluno tandem declara ter recebido informações satisfatórias a respeito, e ter pleno conhecimento do significado da modalidade 

de salto duplo de paraquedas. ________ 

2. Risco- O aluno tandem declara que tem pleno conhecimento da natureza, finalidade e risco na prática de qualquer salto de paraquedas, e livre 

e voluntariamente decide incorrer nestes riscos fazendo o Salto Duplo.________ 

3. Cláusula de não indenizar- O aluno tandem ao assinar o presente termo, isenta, a Sky Company Clube e Escola de paraquedismo, 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. Desistência- O aluno tandem declara estar ciente de que caso não salte e volte na aeronave, não será ressarcido nenhum valor já pago ______ 

5. Responsabilidade perante terceiros- O aluno tandem, 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 Sky 

Company Clube e Escola de paraquedismo, bem como todos seus dirigentes, funcionários, representantes, agentes, pilotos, instrutores e 

propostos de qualquer natureza, de toda e qualquer responsabilidade indenizatória que possa vir ser pleiteada por terceiros, como decorrência 

de ato omisso ou omissivo praticado pelo atleta. ______  

6. Estado de saúde- O aluno tandem 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 convulsões, pressão alta ou baixa; que não sofre de qualquer outra enfermidade que pela sua natureza torne incompatível a realização do 

salto de paraquedas pela sua pessoa e que ainda não está sob efeito de drogas ou álcool. O aluno tandem declara que está ciente da falta de 

remoção especializada em caso de acidente. ________ 

7. Vídeo e Fotos- O aluno tandem declara estar ciente que os vídeos e fotos dependem de equipamentos eletrônicos e que podem falhar, sendo 

assim, declara que está ciente que caso ocorra será reembolsado de acordo com o seguinte:   

*No pacote Handy Cam 1 e Handy Cam 2 se a filmagem não sair, será devolvido o valor referente a filmagem, a pessoa pagará apenas pelo 

salto simples.  

*No pacote Handy Cam Pró caso as fotos não saiam será devolvido o valor das fotos, a pessoa pagará apenas pelo salto simples.  

*No pacote Handy Cam Pró Plus, caso a filmagem não saia será devolvido o valor R$ 30,00 referente a filmagem.  Caso as fotos não saiam será 

devolvido o valor de R$ 30,00 e as fotos serão extraídas do vídeo. Caso o vídeo e as fotos não saiam, será devolvido o valor do vídeo e fotos, e 

o passageiro pagara somente o valor do salto.  

* Caso as fotos do Câmera Man não saíam, será reembolsado o valor de R$30,00 e as fotos serão extraídas do vídeo do câmera man. No caso 

da filmagem do Câmera Man falhar será devolvido o valor de R$70,00.________  

8. Recebimento dos Arquivos - O aluno tandem declara estar ciente da importância de testar o vídeo e as fotos na empresa tendo em vista que 

os arquivos não ficam armazenados. _________ 

*Declara estar ciente de que após o recebimento do link, os arquivos devem ser baixados no prazo de 10 dias pois após o prazo expiram do 

Dropbox. _________ 

*O aluno tandem declara estar ciente de que receberá os arquivos editados, com música e que posteriormente caso queira adquirir os arquivos 

brutos estará sujeito a disponibilidade e será cobrado um valor adicional de R$ 10,00 por vídeo. _________ 

9. Uso de Imagens – O aluno tandem declara que autoriza o uso de imagens e fotos dos seus saltos para qualquer fim publicitário ________ 

 
 

Boituva, _____ de _________________ 20_____                      ____________________________________________ 
                                                                                                                                       Ass Aluno Tandem / Responsável 


