TERMOS E CONDIÇÕES DE RISCO.
1 - TERMO DE COMUNICAÇÃO DE RISCOS
O Master of the Champions é um Seminário de capacitação técnica, contendo parte teórica e prática, voltada a todo
público que se interessa por artes marciais, podendo ser um praticante, estudioso, atleta, professor ou qualquer
interessado em ingressar no mundo das artes marciais.
Na parte prática poderão ser propostos exercícios para realização com outros participantes do evento, sendo a eles
intrínsecos os riscos de “combate”, tais como, hematomas, contusões, arranhões e toda e qualquer lesão
decorrente da “trocação de golpes”, estando o participante ciente, desde já, que são riscos inerentes à atividade que
poderá participardurante o Seminário, caso manifeste, por livre e espontânea vontade, o seu interesse em fazê-lo.
O participante que possuir plano de saúde particular deverá informar previamente à equipe organizadora, assim
como demais dados de hospital para encaminhamento e médico para contato, para que esta possa encaminhá-lo
adequadamente em caso de acidente. Caso o participante não informe à equipe organizadora das informações
citadas e eventualmente incorra em qualquer acidente que necessite de atendimento médico, estará ciente, desde
já, que neste caso será encaminhado ao Serviço Único de Saúde – SUS para o atendimento que se ﬁzer necessário.
2 - DECLARAÇÃO DE SAÚDE
O participante, ao realizar sua inscrição para o Seminário ora descrito, declara estar ciente dos riscos que envolvem
as atividades práticas que serão realizadas e se considera física e mentalmente apto para realizá-las por sua conta,
risco e vontade, sem que isso implique na responsabilização de quaisquer dos organizadores e realizadores do
evento sobre eventuais lesões e/ou acidentes incorridos pelo participante. Durante todo o evento ﬁca ressalvado o
direito do participante de aceitar ou não participar ativamente de qualquer demonstração de golpe, luta ou mesmo
de entrar em um combate para prática das lições aprendidas na oportunidade, a seu único e exclusivo critério e
conveniência, conforme as condições de saúde física e mental que apresentar no dia do evento.
Caso o participante declare eventual lesão prévia, dor ou situação de saúde que possa vir a comprometer a sua
participação na parte prática do evento, ﬁca ressalvado o direito dos organizadores do evento de impedir a sua
participação para resguardar sua integridade.
3 - POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Em caso de arrependimento da compra, independente do motivo, será realizado o estorno do valor pago desde que
solicitado em até 7 (sete) dias corridos após a efetivação do pedido e desde que seja a menos de 96 (noventa e seis)
horas para o início do evento. Caso o pedido tenha sido pago com cartão de crédito o estorno será realizado no
mesmo cartão utilizado sendo creditado em sua próxima fatura ou subsequente. Caso o pedido tenha sido pago
com boleto bancário ou cartão de débito o estorno será realizado em conta bancária do responsável pelo pedido em
até 10 (dez) dias úteis após a solicitação formal com envio dos dados bancários respectivos. A solicitação do estorno
deve ser realizada diretamente na Academia Lukton Center sediada na Rua Conselheiro Lafaiete, 1705, bairro
Sagrada Família, Belo Horizonte / MG ou pelo email contato@mestredoscampeoes.com.br, contendo nome
completo, CPF e e-mail do responsável utilizado para realizar o pedido constante deste formulário.
4 – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
Fica o participante ciente que serão tiradas fotos durante o evento, motivo pelo qual este autoriza, neste ato, a título
gratuito, o direito de uso de sua imagem, desde de que para ﬁns de divulgação e promoção do evento.

