
 

Termo de Assunção de Risco 

Eu desejo participar das escaladas ao ar livre promovidas pela Rio Mountain Sports. Eu reconheço o esporte de 
escalada como arriscado e sujeito a acidentes. Em virtude disso declaro estar ciente dos riscos envolvidos, tais 
como: quedas, escorregões, torções, escoriações, arranhões, pequenas queimaduras, alergias por plantas e/ou 
insetos.


Durante as atividades da Rio Mountain Sports entendo que devo seguir todas as instruções dadas pelos instrutores 
ou guias da atividade em que participo. Tenho ciência de que qualquer ato meu contrário às informações e 
orientações recebidas do guia ou instrutor, pode causar danos leves, graves e/ou gravíssimos à minha integridade 
física, ao meio ambiente e a terceiros, os quais assumo integralmente. Estou ciente também que para manter a 
segurança de todos, são os instrutores ou guias que determinarão quando a atividade deverá ser interrompida (por 
condições climáticas, falta de preparo físico, técnico ou psicológico do participante e outros motivos), não havendo 
obrigatoriedade de se atingir o cume ou o final de qualquer escalada.


Eu entendo que equipamentos de proteção e segurança serão utilizados, entretanto, o uso dos equipamentos não irá 
eliminar totalmente o risco de acidentes e lesões. Irei me certificar que tenho o equipamento ideal e que entendi 
perfeitamente as instruções de como utilizá-lo. Caso utilize meus próprios equipamentos, assumo a responsabilidade 
pelas condições deles. Entendo que o equipamento emprestado pelo instrutor ou guia deverá ser reposto por mim 
em caso de perda ou inutilização.


Eu entendo que as atividades da Rio Mountain Sports requerem um mínimo de preparo físico para uma participação 
segura. Eu declaro que não tenho restrições físicas ou de saúde que tornem a minha participação nas atividades da 
Rio Mountain Sports perigosa ou que tragam danos à minha saúde, ao meu bem estar e o de outros. Eu irei informar 
o guia, instrutor ou a Rio Mountain Sports sobre qualquer limitação que possa afetar minha capacidade em participar 
das atividades, bem como eventual desconforto, mal estar e indisposição acaso sentida durante as atividades 
desenvolvidas.


Eu entendo que para participar de escalada guiadas pela Rio Mountain Sports é exigido Curso Básico de Escalada 
ou experiência compatível com a escalada escolhida. Descontos no valor da atividade contratada não se aplicam 
caso eu não consiga completar a escalada por falta de preparo físico, técnico ou psicológico.


Eu entendo que muitas escaladas são realizadas em locais remotos e de difícil acesso, longe de hospitais e postos 
de saúde, tornando eventual assistência médica e resgate demorados e transformando pequenos acidentes em 
situações de maior gravidade. Os guias e instrutores da Rio Mountain Sports podem ter cursos de primeiros socorros 
e de auto-resgate, mas não estão obrigados a fazer um atendimento médico profissional em caso de emergência. A 
Rio Mountain Sports não provê assistência ou seguro médico, de vida ou qualquer outro seguro aos participantes 
das suas atividades.


Comprometo-me a não estar sob efeitos de substâncias relaxantes, excitantes ou alucinógenas, na data em que se 
desenvolverem as atividades.


Entendo que é minha responsabilidade informar ao guia, instrutor ou à Rio Mountain Sports qualquer acidente ou 
incidente ocorrido durante as atividades.


Conhecendo as informações e recomendações disponibilizadas pela Rio Mountain Sports neste termo, os riscos e 
perigos associados com atividades ao ar livre, como o montanhismo e a escalada, eu voluntariamente assumo a 
responsabilidade e os riscos da minha participação nesta atividade.


