MACAÉ KITE SCHOOL
PROGRAMA, INSCRIÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE
kiteschool.macae@gmail.com

OBJETIVO

PROGRAMA

Proporcionar aos amantes dos
esportes
náuticos
uma
experiência emocionante de
velejo com pipas, utilizando as
forças da natureza em seu
próprio benefício de lazer.

EXIGÊNCIAS
Idade mínima de 9 anos
Mais de 40 kg de preferência
Saber nadar

O CURSO

1. Teoria – (1 h) ___/___/____
Conhecer os Equipamentos e montagem: kite,
trapézio, colete, capacete, barra, bomba, leash,
pranchas, configuração ideal do equipamento.
2. Direção do vento e controle – (5 h) __/__/____
Janela, controle, decolagem, pouso, sistemas de
segurança e práticas seguras.
3. Body drag – (3 h). __/__/____
Aulas na água, sistemas de segurança na água,
autoresgate, “depower”, “body drag”, “downwind” e
“upwind”, controle c/ uma mão, redecolagem do kite
da agua.
4. Water start – (3 h). __/__/____
Velejo c/ prancha nas 2 direções, upwind, resgate da
prancha

INVESTIMENTO

Duração mínima de 12 horas
mais o tempo necessário para
colocar o praticante velejando
sozinho sem custo adicional
utilizando os equipamentos da
própria escola.

R$ 1.800,00 em 4 vezes fixas mensais
R$ 1.500,00 à vista

De Acordo:_______________________________

____/___/_____

MACAÉ KITE SCHOOL
TERMO DE RESPONSABILIDADE E FICHA DE INSCRIÇÃO
kiteschool.macae@gmail.com

DADOS DO ALUNO
NOME:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CPF:
EMAIL:

CIDADE:
RG:

NASC: __/__/____ Peso:____
CEP:
UF:
CEL:( )

ADVERTÊNCIA:
A prática do Kitesurf como atividade esportiva, de lazer ou instrução, bem como todas as demais atividades
relacionadas a esportes radicais é de alto risco. Mesmo praticado com a estrita observância das normas de
segurança que regem o esporte, há chances que seus praticantes venham a sofrer sérias lesões ou
eventualmente acidentes fatais em decorrência da sua prática.
O praticante acima identificado, doravante denominado simplesmente Aluno em instrução, sendo maior de idade e
ciente da sua capacidade física, que em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de
treinamento comumente classificadas em diversos tipos: Resistência, Força, Velocidade, Agilidade, Equilíbrio,
Flexibilidade e Coordenação motora, decidiu por, realizar aulas teóricas e práticas sob instrução, firma o presente termo
de responsabilidade, declarando expressamente estar de acordo com o inteiro teor das cláusulas abaixo mencionadas:

CLÁUSULAS
1. O Aluno em instrução está de pleno acordo com as normas e seguir as orientações fornecidas pelos seus
instrutores das quais se submete, declarando ainda ter escolhido livre e voluntariamente fazer aulas de kitesurf;
2. O Aluno em instrução declara que tem pleno conhecimento dos riscos da prática do Kitesurf e decide
voluntariamente incorrer nesses riscos isentando a escola Macaé KiteSchool e seus Instrutores de
responsabilidades quanto aos incidentes e/ou acidentes ocasionados durante as aulas;
3. O Aluno em instrução assume toda e qualquer responsabilidade no que ser refere a danos pessoais, materiais,
morais, ou à sua imagem ou a qualquer outra espécie que venha a ser acusada a sua pessoa ou a seus bens
e/ou prejuízos a terceiros ocasionados durante as aulas;
4. O Aluno em instrução declara que goza de bom estado geral de saúde, não sendo portador de qualquer
enfermidade ou distúrbio físico ou psíquico; que não se encontra em tratamento médico que o impeça de
praticar qualquer atividade desportiva;
5. A realização das aulas estará sujeita às condições do tempo favoráveis para a prática do esporte com
segurança e de acordo com a disponibilidade dos Instrutores com agendamento prévio;
6. Em caso de desistência do Aluno em instrução, a Macae KiteSchool isenta-se do ressarcimento do valor total
ou parcial;
7. O Aluno em instrução terá o prazo máximo de 6 meses para concluir o curso a partir da data da sua inscrição;
Assinatura do aluno em instrução: ______________________________________________ ___/___/_____.
[Autorização em caso de aluno menor de idade ]
Nome Pai/Responsável:

Assinatura:___________________________

Nome da Mãe/responsável:______________________________ Assinatura:___________________________

Enviar para: kiteschool.macae@gmail.com

