
 
 
 

TERMO DE ADESÃO 
 
 

Ao se inscrever e efetuar o pagamento para participar dos eventos da DanzaMedicina, você declara que                
leu e concordou com todos os termos indicados abaixo: 
 

a) As atividades propostas têm por finalidade unicamente promover o autoconhecimento, não           
sendo aptas para substituir ou complementar quaisquer diagnósticos, tratamentos, terapias,          
medicamentação, cura ou prevenção de doenças; 

b) A participante deve respeitar as indicações e orientações da facilitadora e respeitar as demais              
participantes durante todas as vivências, dinâmicas e atividades a serem desenvolvidas, sob pena             
de ser retirada da atividade; 

c) A participante deve responsabilizar-se por sua integridade física, agindo com zelo, segurança,            
responsabilidade e bom senso. As atividades podem exigir níveis de esforço e habilidade que              
podem variar de moderado a muito alto, sendo dever da participante atuar sempre dentro de               
suas capacidades; 

d) A participante declara que não fará uso de substâncias ilícitas ou medicamentos prescritos não 
declarados na Ficha de Inscrição durante o período de imersão nos eventos DanzaMedicina; 

e) A participante possui aptidão física e coordenação suficientes para permitir participar de forma             
segura do evento e das atividades propostas e assume o risco de suas condições médicas,               
especialmente com relação à doenças crônicas e preexistentes; 

f) Condições de saúde que requerem trato diferenciado na alimentação deverão ser previamente            
comunicadas para verificação da viabilidade de adequação das refeições; 

g) A participante declara estar ciente de que, por conta da localização do local do evento, a atenção                 
médica rápida pode não estar disponível; 

h) A participante aceita cumprir todas as regras relacionadas à segurança ao usufruir do local do               
evento e executará apenas o que se sinta capaz de exercer com segurança; 

i) A participante informará imediatamente à facilitadora ou à equipe designada para a organização,             
quaisquer condutas ou condições que observar que colocam em perigo os outros ou a si; 

j) A participante compreende a importância das regras e aceita seguir todas as instruções,             
orientações e advertências dadas pela facilitadora e seus representantes devidamente          
autorizados; 

k) A participante reconhece que a DanzaMedicina tem a autoridade para encerrar participação no             
evento se for considerado um perigo para os outros ou para si; 

l) A participante é responsável por sua integridade física e psicológica e por realizar as atividades               
com atenção às suas limitações. A DanzaMedicina não se responsabilizará por danos ou acidentes              
em quaisquer graus e suas consequências que resultem de um comportamento descuidado; 

m) Não serão fornecidos pela facilitadora objetos de uso pessoal pela participante, sendo de sua              
responsabilidade trazer e guardar seus bens de uso pessoal. A facilitadora não se responsabiliza              
por objetos ou quantias perdidas, danificadas ou esquecidas no local; 
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n) A participação no evento poderá ser revogada sem aviso prévio em qualquer momento caso haja               
o descumprimento de qualquer item deste Termo pela participante, sendo autorizado à            
facilitadora utilizar dos meios legais para remover a participante, sem direito a qualquer             
reembolso de valores, podendo, ainda, sua participação ser recusada nos próximos eventos            
DanzaMedicina; 

o) A participante se compromete a não se ausentar do local das atividades e permanecer junto ao                
grupo desde o início até o encerramento do evento, mesmo quando não participando ativamente              
das atividades propostas; 

p) Caso haja necessidade de deixar o local do evento antes do encerramento, a participante deve               
comunicar previamente à organização, estando ciente de que a facilitadora não se responsabiliza             
por eventuais danos à integridade física ou psicológica decorrentes desta saída; 

q) A participante autoriza a utilização livre pela facilitadora de todo o material audiovisual             
produzido durante o evento que contenha sua imagem e som, bem como autoriza a cessão               
destes direitos pela facilitadora; 

r) A participante declara que não utilizará as imagens produzidas durante o evento para fins              
comerciais, publicitários, ou de divulgação do próprio trabalho ou de terceiros que não a              
facilitadora. A participante não está autorizada a vender, transferir, licenciar, sublicenciar, dar,            
usar ou permitir usar as imagens a qualquer outra parte ou em qualquer artigo de mídia,                
periódicos, vídeo, blog, publicidade ou material promocional, exceto com o prévio e expresso             
consentimento da facilitadora; 

s) Para garantir que os demais participantes se sintam livres para se expressar plenamente e              
garantir a proteção de suas privacidades, a participante concorda que não vai escrever ou              
fornecer informações sobre o evento, suas atividades e acontecimentos, incluindo, mas não se             
limitando a artigos em periódicos, blogs pessoais ou livros sem a autorização prévia e por escrito                
da facilitadora; 

t) A participante deve preencher correta e integralmente a Ficha de Inscrição. A participante             
declara que as informações ali prestadas são verdadeiras, não cabendo responsabilização da            
facilitadora por consequências da prestação de informações falsas ou imprecisas; 

u) Não será de responsabilidade da facilitadora erros de julgamento por parte de seus funcionários,              
representantes, agentes, contratados ou voluntários; 

v) As partes não serão responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais na             
ocorrência de caso fortuito ou de força maior; 

w) Política de devolução em caso de cancelamento requerido pela participante: cancelamento com            
15 (quinze) dias de antecedência do evento, será reembolsado 80% (oitenta porcento) do valor;              
cancelamento com 7 (sete) dias de antecedência do evento, será reembolsado 70% (setenta             
porcento) do valor; em caso de não comparecimento ao evento, será reembolsado 50%             
(cinquenta porcento) do valor. 
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