TERMO DE RESPONSABILIDADE
O abaixo assinado qualificado pelo presente termo, declara ser consciente dos riscos
de um terreno acidentado e propenso a acidentes nas proximidades das cachoeiras e se
compromete a respeitar as normas de segurança e conduta descritas abaixo, assumindo para
si todas as responsabilidades decorrentes de má utilização da área desobrigando os
responsáveis pelo parque de qualquer responsabilidade por bens ou objetos particulares que o
declarante por ventura perca ou que lhe sejam furtados no local.
Declara também que são verídicas todas as informações abaixo prestadas e que a
própria integridade física é de sua inteira responsabilidade.

PROIBIDO
● Entrar na água dos ribeirões se não souber nadar;
● Portar qualquer material que ofereça risco a outras pessoas;
● Entrar no parque com qualquer tipo de bebida alcoólica;
● Entrar no parque com isopor, bolsa e caixa térmica, ou algo parecido;
● Fazer fogueiras, cortas árvores, galhos, plantas, machucar ou matar animais,
utilizar cremes, sabonete ou shampoo no ribeirão e cachoeiras, danificar ou agredir a
natureza ou os animais;
● Jogar lixo fora das lixeiras, mesmo nas estradas ou vizinhança;
● Fazer uso de som automotivo ou qualquer som que perturbe a tranquilidade dos
demais visitantes;
● Animais desacompanhados e/ou sem coleira/guia;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

● Na ocasião de mal tempo, existe o risco de tromba d’água, portanto RESPEITE os
chamados dos monitores para evacuarem a água e os locais de risco.
● Parque funciona até as 17:00h, respeite o chamado dos monitores sinalizando o
fechamento do parque;
● COZINHA do restaurante FINALIZA seus pedidos às 16:30h, ATENÇÃO pois o
caminho de volta das cachoeiras leva em média 20 minutos.

IMPORTANTE: NÃO FAZEMOS DEVOLUÇÃO DE INGRESSO MEDIANTE
CANCELAMENTO DO PASSEIO POR CAUSAS NATURAIS!
Nome:
Acompanhante(s):
CPF:
Data:

Cidade/UF:
/

/

Horário:

Celular:
:

ASSINATURA

“A preservação da natureza é responsabilidade de todo ser humano. Cabe a nós legar às gerações
futuras, intacto, aquilo que herdamos.”

