TERMO DE RESPONSABILIDADE E ANUÊNCIA
A Hatchet House Brasil (doravante denominada, simplesmente, “HHB”) é um estabelecimento cujo principal
objetivo é a prática desportiva e recreativa do arremesso de machados.
ESTE TERMO DEVE SER LIDO, PREENCHIDO, COMPREENDIDO E ASSINADO ANTES DE VOCÊ SER
ADMITIDO NAS PISTAS DE ARREMESSO.
NOME:
RG:
E-MAIL:
TELEFONE:
NÚMERO DA RESERVA:
Para ter permissão para participar das atividades da HHB, eu, acima identificado(a) e abaixo assinado(a),
DECLARO ESTAR CIENTE E CONCORDO:
a) QUE todo esporte com armas brancas (tais como: machados, facas, arcos e flechas, dentre outras)
envolve riscos;
b) QUE tanto as regras de funcionamento da HHB, como as regras do esporte e as orientações dos
treinadores/instrutores deverão ser cabalmente seguidas por mim, sem objeções ou ressalvas, sob pena de
ser impedido de continuar jogando e/ou manuseando os machados, bem como serem canceladas as minhas
reservas, podendo ainda ser retirado das pistas de arremesso ou, até mesmo da HHB;
c) QUE as regras do jogo, mencionadas no presente Termo serão também repassadas pelos
instrutores/treinadores da HHB, pessoalmente, antes do início dos arremessos, e dentro do período da
minha reserva, com supervisão direta dos mesmos, para garantia de entendimento e correto manuseio dos
machados; e que referidas regras também estão expostas em diversos cartazes para consulta, dentro das
pistas de jogo;
d) QUE devo jogar com bom senso e de forma responsável, evitando acidentes ou incidentes, primando
sempre pela minha segurança e pela segurança dos demais frequentadores da HHB;
e) QUE apenas uma pessoa por faixa/linha poderá estar presente na zona de arremesso, a qual estará
designada e devidamente demarcada por fita ou pintura e placas de sinalização;
f) QUE, após o meu arremesso, os machados só poderão ser buscados/recuperados depois que todos o
outro participante do jogo (o adversário) tenha feito o seu arremesso, sendo expressamente vedado a
qualquer participante entrar ou caminhar em direção ao alvo para buscar/recuperar um machado antes e/ou
durante o jogo do outro participante/adversário;
g) QUE depois de retornar à área de arremesso, devo colocar o machado no local adequado para ser retirado
e usado pelo o próximo participante/jogador, ou seja, é terminantemente proibido passar o machado de
mão em mão, diretamente;
h) QUE os machados não poderão ser levados para fora da sua própria área de arremesso e devem sempre
ser manuseados de maneira segura e responsável;
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i) QUE não é permitida a minha entrada ou permanência nas pistas de arremessos caso eu apresente
sinais de embriaguez, de estar sob efeito de drogas ou, ainda, com sinais visíveis de limitações físicas que
comprometam a minha capacidade de arremessar os machados com segurança; e que, nestes casos, para
salvaguarda da segurança coletiva, a gerência e os instrutores têm o pleno e exclusivo direito de encerrar
a minha participação na prática de arremesso de machados e me retirar da pista ou da HHB, não cabendo
discussão, dúvidas ou questionamentos sobre esta decisão;
j) QUE estou de pleno acordo que a violação de qualquer uma das regras acima, ou a constatação de que
coloquei em risco a minha integridade física e/ou de terceiros, resultará no cancelamento da participação
sem direito a qualquer reembolso;
k) QUE não tenho nenhuma objeção ao fato de que o mau uso ou uso indevido dos machados,
desrespeitando as orientações e alertas dos instrutores/treinadores e gerentes, poderá causar danos
materiais e/ou avarias à HHB e que o valor dos referidos danos será adicionado à minha conta. Por exemplo,
no caso de danos ou avarias nos machados, será acrescido à minha conta o valor de R$117,00, por
machado;
l) QUE no caso de dúvidas sobre a prática de arremesso de machados devo parar de jogar imediatamente
e buscar orientações com os instrutores/treinadores;
m) QUE se eu perceber qualquer risco atípico ou desnecessário, durante minha permanência na HHB, eu
levarei, no mesmo instante, ao conhecimento do instrutor/treinador ou qualquer funcionário mais próximo
da HHB;
n) QUE ao assinar este Termo assumo, isoladamente, todo e qualquer risco da prática de arremesso de
machados e me responsabilizo por todo e qualquer acidente/incidente inerente ao esporte, em especial
pelos riscos não podem ser eliminados, independentemente de seguir as regras acima expostas, utilizar
equipamentos de proteção, estar sob a presença e orientação dos treinadores/instrutores e demais
funcionários do HHB, visto que, embora minimizem estes riscos, eles ainda existem, tais como ferimentos
leves, arranhões, contusões, cortes, lesões de natureza grave, perda da visão, paralisia ou morte;
Declaro que tenho mais de 18 anos de idade e que não sofro de nenhuma deficiência ou
incapacidade conhecida.
Declaro,
ainda,
que
sou
responsável
pelo(a)
menor
de
18
anos,
___________________________________________________________,
na
qualidade
de
________________ e que asseguro que o menor, sob minha responsabilidade, leu, entendeu as regras da
casa e do jogo e que lhe foram explicados os cuidados a serem tomados para a prática do arremesso de
machado com segurança, e que está expressa proibido de consumir bebidas alcoólicas.
Em razão da minha responsabilidade pelo(a) menor acima, independentemente do treinamento dado a
ambos, declaro estar ciente e concordo que devo sempre presente na pista de arremessos, enquanto o(a)
menor lá estiver, jogando ou apenas assistindo, sendo proibida a permanência do(a) menor nas pistas de
arremesso de machado sem a minha presença no local.
Declaro que li, compreendi e concordo com todos os itens deste Termo, e que confirmo que minha
participação no jogo é consciente e voluntária, livre de qualquer indução ou coação, isentando a
HHB de qualquer reponsabilidade.
São Paulo, ____ de _______ de 20___
-----------------------------------------------------------Assinatura
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