TERMO DE RESPONSABILIDADE E RECONHECIMENTO DE RISCO
DECLARO ESTAR CIENTE QUE:












Sou o principal responsável por minha
segurança, tenho condição física e
psicológica para praticar as atividades
autorizadas no interior do Parque;
Áreas naturais, como o Parque Estadual
do Forno Grande, apresentam riscos tais
como: relevo acidentado, possibilidade
de quedas, afogamentos, rajadas de
vento, queda de árvores ou rochas,
deslizamento de terra, raios, solo
escorregadio, incêndios, entre outros.
Há riscos de acidentes em qualquer
atividade praticada no inteiror do Parque,
podendo
ocorrer:
traumatismos,
deslocamento de membros, luxações,
fraturas, queimaduras, picadas ou
mordidas de animais, lesões por plantas
urticantes, paralisia e morte.

NORMAS DE CONDUTA NO INTERIOR DO PARQUE
Ajude na limpeza e preservação, leve seu lixo para fora do Parque.
Cuide da natureza, não faça marcações em árvores, rochas ou
qualquer outro local.
Deixe tudo como está, não faça coletas, seja vegetal, mineral ou
animal.
Caminhe somente pelas trilhas marcadas e sinalizadas.
Elimine o risco de incêndios, não faça fogo.
Respeite os animais e outros visitantes, não faça barulho e
desligue as caixas de som.
Viu algum bicho? Apenas observe, não toque, não grite, não
alimente e não jogue objetos.
Trouxe barraca? Deixe na recepção, acampar não é permitido.
Armas não são permitidas, mas canivetes com no máximo 12 cm
de lâmina são autorizados.

O Parque está localizado em área remota
distante de hospitais e sua administração
não possui equipe de socorro ou resgate.

O Parque fecha às 17h, sendo proibida a permanência de
visitantes após este horário.

As normas de conduta do Parque foram
apresentadas, compreendidas e deverão
ser cumpridas para minha segurança;

O acesso é permitido somente mediante agendamento,
apresentação de documento com foto e autorização.

Para minimizar os riscos devo fazer uso
de equipamentos, vestimentas e calçados
apropriados
para
atividades
em
ambientes naturais.

São permitidas até 20 pessoas por dia na trilha de acesso ao pico.

DO ACESSO AO PICO FORNO GRANDE

O horário de acesso é de 06h as 09h com permanência permitida
até as 17:30h.

Recomenda-se o uso de corda de no minimo 60 metros e
equipamento de escalada.
A vegetação na via é muito frágil, não a utilize como apoio ou
ancoragem.
Em caso de grupo, não havendo um responsável, todos deverão
assinar este Termo.

Eu(nome/name),___________________________________________ RG/CPF_________________
Passaport number:_________________________(only other country)
Cidade/UF(City/State):_______________ Endereço(Adress):_______________________________
( ) Marque se estiver em um grupo de turismo.(check only tour groups)
Nome do responsável (leader name):__________________________
descumprimento
dasParque.
normasConcordo
pode levare à sanções e
Declaro ter lido e estar ciente sobre as normas de conduta O
e riscos
no interior do
penalidades estabelecidas em legislação pertinente.
assino (I agree):________________________________________
Data: _____/_____/_________

