TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente Termo de Responsabilidade, declaro que aceito os termos e condições para participar dos workshops
e/ou atividades educacionais da 7ª Conferência Physio Pilates, estando ciente de todos os riscos envolvidos na
participação do aludido evento, e concordo em observar todos os aspectos estabelecidos, tanto durante quanto após
a minha participação, como também a ouvir e seguir todas as orientações passadas pelos instrutores.
Declaro, ainda, ter ciência de que a Physio Pilates utiliza técnicas de movimento seguras e confiáveis e que, assim
como qualquer outro programa de condicionamento físico, pode apresentar riscos na prática de movimentos tanto no
solo, quanto nos equipamentos e acessórios. Estou ciente também que a atividade pode exigir, ainda, um contato
físico profissional do instrutor com o aluno para facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Sendo assim, afirmo gozar de bom estado geral de saúde, não sendo portador de qualquer enfermidade ou distúrbio
físico ou psíquico, bem como que não me submeto a qualquer tratamento médico que me impossibilite de praticar
qualquer atividade desportiva ou que seja incompatível com a participação neste evento, nas suas atividades práticas
e teóricas, dispondo de um bom condicionamento físico e estando em condições de frequentar integralmente as
atividades da 7ª Conferência Physio Pilates, isentando a empresa de qualquer responsabilidade sobre eventual
risco decorrente da prática do método Pilates e métodos de movimento afins.
Declaro, ainda, estar ciente da obrigação de informar à Physio Pilates, incluindo o profissional que ministra a(s)
atividade(s), de qualquer deficiência física, restrição ou limitação que impeça a realização de qualquer exercício ou
programa objeto do evento e/ou atividade. Também entendo e concordo que assumirei total responsabilidade por
minhas ações durante o período em que eu esteja nas instalações dos espaços físicos anfitriões das atividades da
Physio Pilates.
Autorizo o uso de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento e/ou dados biográficos em todo e qualquer material entre
fotos, documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucionais da
Physio Pilates e da 7ª Conferência Physio Pilates, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou
apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional
e no exterior, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações. Por esta ser a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso anteriormente descrito sem que nada haja a ser reclamado a
título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.
Ao assinar o presente termo, isento a Physio Pilates, bem como todos os seus diretores, funcionários,
representantes, instrutores e prepostos de qualquer natureza, de toda e qualquer responsabilidade por danos
materiais, pessoais, morais, à imagem, ou de qualquer outra espécie, decorrentes de inobservância das orientações
passadas previamente, durante ou após as atividades das quais participarei, bem como de quaisquer circunstâncias
decorrentes da omissão de informação acerca do meu estado atual de saúde.
Declaro também estar ciente de que a Physio Pilates não se responsabiliza por objetos perdidos, estragados ou
subtraídos no interior das instalações onde realiza suas atividades.
Declaro, por fim, de livre e espontânea vontade, ter compreendido e estar de acordo com todos os itens deste termo
de responsabilidade.

