
CONTRATO   EXPEDIÇÃO  AMAZÔNIA EMBARCADA

Contratado:  Rotas Verdes Brasil , CNPJ: 30.098.274/0001-26, representada neste ato por

Júlia Pereira Lima Cardoso Machado (CPF 015.466.521-59), domiciliada na Zona Rural,

estrada da Cenibra, bairro Achado, km 34, município de Santana do Paraíso - MG.

Contratante: (DADOS DO CONTRATANTE)

O ATO DE INSCRIÇÃO para participante na  EXPEDIÇÃO AMAZÔNIA EMBARCADA,

entre os dias 04 e 08 de janeiro de 2023, implica automaticamente na adesão às Condições

Gerais e às Condições Específicas estabelecidas nos itens abaixo, aplicadas à todas as

Expedições realizadas pela Rotas Verdes Brasil e agentes responsáveis   deste   projeto.

1.  Informações   Gerais

1.1. O presente contrato tem como objeto formalizar a relação entre contratante e

contratado durante a Expedição Amazônia Embarcada, que consiste em uma

expedição embarcada pela Amazônia, navegando o Rio Negro até o Arquipélago de

Anavilhanas.

1.2. O ponto de encontro da Expedição será na cidade de Manaus (AM) e o projeto

acontecerá entre os dias 04 à 08 de janeiro de 2023.

1.3. Por se tratar de uma expedição embarcada e visitação a ambientes naturais, o

roteiro poderá ser alterado sem prévio aviso de acordo com as condições climáticas,

problemas mecânicos e/ou motivos alheios à nossa vontade. Não sendo o contratado

responsável por atrasos no cronograma.

1.4. A Expedição Amazônia Embarcada se trata de uma expedição de experiência,
onde as pernoites serão feitas em acampamentos ou pousadas ao longo do Rio de
acordo com o cronograma e disponibilidade local.

1.5. Todas as normas de segurança devem ser respeitadas e cumpridas
obrigatoriamente para segurança individual e coletiva;
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2. Investimento   e   forma   de   pagamento

2.1. O valor acertado desta expedição é de

- R$5.000 para pagamento à vista

- R$5.600 para pagamento à prazo

a serem acertados via boleto bancário, com vencimento dia XX

2.2. A inscrição só será efetivada com o envio do comprovante de depósito de

pagamento,   além   da   ficha   de   inscrição   e  d este   contrato devidamente assinados.

2.5. Só poderão participar da Expedição os inscritos que quitarem totalmente o

investimento acertado   acima   até   15   dias   antes   do   início   da Expedição.

3. Da Desistência e Cancelamento

3.1. Em caso de desistência e cancelamento, o valor investido será devolvido

integralmente, até sete dias contados a partir da data de assinatura deste contrato.

3.2. Em caso de desistência e cancelamento a partir do oitavo dia da assinatura deste

contrato e até 20 dias antes da data de início da Expedição, o valor investido poderá

ser usado como crédito em outros projetos NACIONAIS da  Rotas Verdes Brasil, no

prazo de 24 meses contados a partir da data de desistência, respeitando o abatimento

das taxas descritas na cláusula 3.4.

3.3. Em caso de desistência e cancelamento após 20 dias antes da data de início da

Expedição não haverá devolução do valor investido, nem mesmo tal valor poderá ser

utilizado como crédito em outros projetos da Rotas Verdes Brasil.

3.4. O valor já investido só será transformado em crédito após o abatimento das taxas

administrativas que correspondem a 20% do valor acertado no item 2.1. As taxas

administrativas relativas à montagem deste grupo incluem custos de administração do
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projeto, valores das taxas adiantadas de serviço do projeto, custos operacionais dos

agentes da Expedição,   entre   outros.

4. O   que   está   incluso no valor da inscrição:

- Embarcação com piloteiro;

- Seguro saúde;

- Hospedagem em camping ou pousada ao longo do Rio conforme cronograma;

- Atividades descritas no cronograma (02 interações com botos-rosa, 01 ritual

de dança indígena, entrada no museu do Seringal, Noite de selva - atividade

opcional, visitação nas comunidades)

- Camisa Expedicionário Profissional

5. O que não está incluso no valor da inscrição:

- Passagens aéreas;

- Hospedagem em Manaus;

- Alimentação;

- Bebidas (água, refrigerante a alcóolicas em geral);

- Extras de caráter pessoal (gorjetas, telefone, internet, lavanderia, artesanato);

- Equipamentos de camping;

- Qualquer item não mencionado na cláusula 4.

6. Das obrigações

6.1. Cabe ao contratante o cumprimento dos horários definidos pela programação da

Expedição, não sendo o contratado responsável por horários individuais, a fim de

proporcionar mais eficiência a carga horária e aproveitamento coletivo das

experiências do projeto.

6.2. Cabe também ao contratante encontrar com a equipe para ingressar na Expedição

no ponto de encontro e horário definidos posteriormente, não cabendo ao contratado a

responsabilidade com possíveis gastos, nem mesmo atraso.
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6.3. É de responsabilidade do contratado administrar e contratar as atividades 

 incluídas   no   item   4.

6.4. Também é de responsabilidade do contratado informar aos participantes sobre

procedimentos que devem ser realizados anteriormente e durante a Expedição,

incluindo vacinas, documentação necessária, assim como  informar  sobre  quaisquer 

 alterações   que   venham   a   ocorrer.

7. Responsabilidade sobre valores

7.1. O contratado não se responsabiliza por roubo ou furto de documentos,

equipamentos, objetos de valor e pessoais, tendo o contratante a responsabilidade de

obedecer aos procedimentos e ações de segurança de acordo com as orientações dos

agentes da  Rotas Verdes Brasil e prestadores de serviços locais.

As partes se obrigam em caráter irretratável e irrevogável, por si e por seus sucessores, aos

termos deste contrato, elegendo o foro da cidade de Ipatinga (MG) para dirimir qualquer

controvérsia   ou   dúvida   proveniente   da   sua   aplicação.

_______________________________________________________________________

contratante

_______________________________________________________________________

contratado

local, data

(assinar   todas   as   folhas)
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