
EVENTO: MULHERES NA MONTANHA – ORLEANS /SC – INVASÃO 2020

Data: 05/04/2020
Horário: 8:00h 

Local: Comunidade de Chapadão, Orleans /SC 

1. SOBRE O EVENTO

A 2ª  edição  do  Mulheres  na  Montanha  em  Orleans  será  realizada  no  Chapadão,
comunidade rica em cultura, história e paisagens deslumbrantes da Encosta da Serra
Catarinense. A comunidade de Chapadão faz parte do conjunto da imigração europeia
das terras de Orleans, foi  colonizada por poloneses e mantêm vivas suas tradições e
cultura, tanto no cotidiano, como nas festividades, culinária e até mesmo no linguajar,
através de seus descendentes e uma associação cultural polonesa.

2. SOBRE A ORGANIZAÇÃO

O evento é organizado por voluntários do Movimento Orleans Viva (MOV) – Guardiões do
Costão,  sem fins lucrativos,  com apoio do Instituto  Alouatta e Prefeitura Municipal  de
Orleans. O MOV é  um movimento  popular  em defesa  dos  bens  naturais  e  contra  a
exploração de carvão mineral em Orleans. Para saber mais, acesse nossas páginas nas
mídias sociais  (@orleansviva).  Todo dinheiro  excedente das inscrições será destinado
para realização de eventos ou confecção de material gráfico do MOV. 

3. O PERCURSO

Caminhada contemplativa de 8 a 10 km para mulheres.  Saída do Salão da Igreja da
Comunidade de Chapadão às 9:00h, caminhada contemplativa, parada para apreciação
das belas paisagens da Encosta da Serra Catarinense, meditação e lanche, e retorno ao
Salão da Igreja, onde será servido o café colonial.

4. INSCRIÇOES

4.1. As inscrições serão realizadas através do site da Risco Zero Adventure pelo link:
www.riscozeroadventure.com.br até o dia 25 de março de 2020. 

4.2. O valor da inscrição é de R$ 60,00, a qual inclui condução da caminhada por guias de
turismo e condutoras, camiseta, café colonial e taxa de inscrição.

4.3. Evento apenas para mulheres maiores de 15 anos. Jovens menores de 18 anos
devem estar acompanhadas de responsável.

4.4. No ato da inscrição a mulher deve escolher o tamanho da camiseta, a qual será
entregue no dia do evento.



4.5. Após a efetivação da inscrição, a organização não reembolsará o valor da inscrição
aos participantes que desistirem de participar.

5. RETIRADA DO KIT

A camiseta  será  retirada  no  local  do  evento,  no  Salão  da  Igreja  da  Comunidade  de
Chapadão, entre 8:00h e 8:30h do dia 5 de abril de 2020.

6. RESPONSABILIDADES

A  mulher  ao  realizar  sua  inscrição  on-line  estará  de  acordo  com  o  termo  de
responsabilidades deste regulamento por livre e espontânea vontade e ciência do seu
conteúdo.  A  mulher  estará  ciente  que  este  evento  não  acarreta  riscos  a  saúde  e
segurança,  exceto  os  considerados  potenciais  acidentes  que  podem  ocorrer  em
decorrência de imprevistos, que não sejam oriundos de ação imprudente ou negligente de
sua  parte.  Declara  que  seguirá  as  orientações  necessárias  ao  bom desempenho  da
atividade e a manutenção da segurança pessoal  ou do grupo que estiver  inserida,  e
ainda,  implementar  todos  os  esforços  necessários  para  executar  a  atividade  com  a
máxima  segurança,  durante  todo  o  período.  Declara  estar  ciente  dos  riscos  que  a
atividade em ambiente natural  oferece,  como escorregamentos em geral,  escoriações,
arranhões, queimaduras ou picadas de insetos e animais peçonhentos, queda de árvores,
intempéries climáticas,  dentre outros e que,  entende e aceita  os riscos mencionados.
Declara  também gozar  de  boa  saúde.  Tem ciência  de  que qualquer  ato  contrário  às
informações  recebidas  e  orientações  da  organização  podem  causar  danos  à  sua
integridade física, ao meio ambiente e a terceiros,  os quais assume integralmente os
riscos, ciente das leis e regulamentos que recairão sobre si caso venha a infringir alguma
norma. Tem ciência que as atividades ocorrem em locais inóspitos, de difícil acesso para
eventual resgate, sendo em alguns casos, impossível o acesso de veículos para resgate.
Declara que teve todas as dúvidas esclarecidas sobre as restrições que o local tem, como
por exemplo, proibição de ingestão de bebidas alcoólicas, caça, pesca, obrigatoriedade
de retirar meu lixo, entre outras previstas para a proteção da natureza e das pessoas.
Tem  ciência  de  que  lesões  leves,  graves  ou  gravíssimas  podem  ocorrer  pelo  não
cumprimento das orientações de segurança inerentes a atividade, como também perdas
de materiais pessoais, como por exemplo, máquinas fotográficas, celulares, óculos de sol
ou de grau, bonés, dentre outros, são de sua inteira responsabilidade. A mulher estará
ciente que não pode levar consigo animais de estimação.

7. SEGURO

Todos os participantes estarão cobertos por seguro para acidentes pessoais durante o
evento.

8. CANCELAMENTO DO EVENTO

Em  caso  de  condição  meteorológica  desfavorável  o  evento  será  transferido  para  o
domingo seguinte. Em caso de cancelamento do evento por outros motivos de força maior
(morte, acidente, etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização
que não seja apenas e somente a devolução da taxa de inscrição. 



9. DIREITO DE IMAGEM

Ao  participar  deste  evento,  cada  participante  está  incondicionalmente  aceitando  e
concordando em ter  sua  imagem ou  nome,  divulgada  através  de  fotos,  filmes,  rádio,
jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento. 

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Todos os participantes ao se inscreverem pelo sistema online no Mulheres na Montanha –
Orleans /SC – Invasão 2020 estarão automaticamente concordando com todas as regras
acima descritas. 

11. RECOMENDAÇÕES FINAIS

Para melhor aproveitamento do evento, recomendamos que levem os seguintes itens:

 Roupas e sapatos adequados para caminhada;
 Protetor solar, boné, óculos de sol e repelente;
 Garrafa d’água e lanche para o almoço;
 Caneca, prato e talheres próprios (o meio ambiente agradece!);
 Remédios de uso pessoal.

Bem-vinda ao Mulheres na Montanha – Orleans /SC – Invasão 2020, e bom evento!


