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TERMO DE CIÊNCIA DE RISCOS E RESPONSABILIDADES E ACORDO DE INDENIZAÇÃO 

 
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE! 

 
Pelo presente termo, assino e concordo, em meu nome, de meus representantes pessoais, herdeiros e sucessores, nos termos 
seguintes; 
 
1. Eu concordo, como uma condição prévia à minha participação em passeios marítimos em embarcações, festas embarcadas,  
atividades de  pesca oceânica, qualquer tipo de turismo náutico, mergulho com e sem snorkel, voo de parasailing e todas as 
atividades relacionadas organizadas pela LETSGOSEA e/ou realizadas pela LETSGOSEA e/ou empresas parceiras da 
LETSGOSEA, com os termos deste Acordo de Renúncia, Assunção de Risco e Indenização. 
 
2. Eu reconheço e confirmo estar em condição física e mental para realizar passeios de barco, festas embarcadas, pesca oceânica, 
qualquer tipo de turismo náutico, mergulho com e sem snorkel, voo de parasailing e todas as atividades relacionadas organizadas 
pela LETSGOSEA e praticadas pela LETSGOSEA.COM ou por EMPRESAS PARCEIRAS na prática das atividades relacionadas 
aos esportes e passeios náuticos que envolvem riscos inerentes, que podem causar sérios ferimentos e possibilidade de morte 
para os participantes.  
 
3. Compreendo perfeitamente os riscos e perigos associados à minha participação nos eventos ocasionados diretamente pelos 
meus atos nos passeios de barco, caminhadas nas costas, pesca oceânica, turismo ecológico, voo de parasailing e todas as 
atividades relacionadas e aceito meu próprio risco. 
 
4. Renuncio a toda e qualquer reclamação que possa ter contra a LETSGOSEA e os Colaboradores e parceiros  e assumo total 
responsabilidade por ferimentos, morte, danos materiais ou qualquer outra perda sofrida por mim como resultado da minha 
participação e escolhas que forem diferentes das instruções de segurança recebidas nos passeios de barco, festas embarcadas,  
pesca oceânica, voo de parasailing, mergulho com e sem snorkel, e todas as atividades relacionadas organizadas pela 
LETSGOSEA e realizadas pela LETSGOSEA E EMPRESAS PARCEIRAS.  
 
5. Eu aceito ainda, indenizar a  LETSGOSEA e os Colaboradores da LETSGOSEA por todos e quaisquer danos que venha a 
causar por minha culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia, a título material e moral pelos danos causados à imagem 
da empresa. 
 
6. Permito, mediante prévia anuência,  que a LETSGOSEA utilize fotografias e  vídeos   do passeio realizados durante o turismo 
náutico  em qualquer uma das atividades de marketing ou promocionais. 
 
7.  Para tanto, estou ciente de que deverei estar atento a todos os briefings de segurança apresentados pela LETSGOSEA antes 
da Navegação, bem como da demonstração de localização e utilização dos ítens de segurança correspondentes, incluindo o colete 
salva-vidas, e que responsabilizar-me-ei por qualquer conduta divergente das instruções recebidas.  
 
 
EU LI E ENTENDI ESTE ACORDO. ENTENDO QUE ESTE DOCUMENTO CONTÉM UMA RESPONSABILIZAÇÃO 
PESSOAL PELOS MEUS ATOS, UMA PROMESSA DE NÃO AGIR CONTRA A LETSGOSEA OU SEUS 
COLABORES  E DE UMA PROMESSA DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS MEUS ATOS. 
 
 
Nome completo:  ____________________________________________________________________________ 
 
 
RG   ______________________________   CPF ____________________________________________________ 
 
 
Telefone: ____________________________e-mail: ________________________________________________ 
 
 
DATA: ___  /  ___ / ___  Assinatura:  _____________________________________________________________ 
 


