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NOSSOS GUIAS

Fundada em 2008, a Photo in Natur é uma empresa brasileira com sede em Bonito (MS)
que oferece serviços e produtos nas áreas de fotografia, ecoturismo e capacitação
profissional, fomentando a conscientização e a conservação ambiental de diversas
formas. Uma pequena operadora que organiza expedições focadas em vida silvestre
para fotógrafos profissionais ou amadores e equipes de TV.
"Cuidamos de todas as etapas da
operação, desde a pesquisa dos
assuntos de interesse e organização da
logística até o acompanhamento
especializado durante a viagem. Não
importa se você fotografa ou filma
profissionalmente ou por hobby!"

Foto: Daniel De Granville
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ROTEIRO DETALHADO
Dia 01 | sábado 21/05/2022 | Campo Grande ao Pantanal (J)
- Traslado terrestre para a Pousada Aguapé, saindo de Campo Grande no início da tarde
(horário a definir). Durante este percurso de aproximadamente quatro horas,
seguiremos para o Oeste atravessando as formações de arenito da Serra de Maracaju,
observando a transição entre as amplas áreas ocupadas por atividade agropecuária nas
proximidades da capital do Estado para uma paisagem plana e mais primitiva do
Pantanal Sul.
- A Pousada Aguapé está localizada em uma tradicional fazenda de gado que pertence à
mesma família há mais de 150 anos. É conhecida pela abundância de jacarés e presença
constante de mamíferos como tamanduás, veados, tatus, lobinhos e quatis. A
diversidade de aves inclui araras, tucanos, tuiuiús e muitas outras espécies.
Dependendo da programação da fazenda, podemos acompanhar uma atividade dos
peões na lida com o gado seguindo as tradições pantaneiras.
- Chegada no final da tarde, jantar e pernoite na Pousada. Reunião para apresentação
dos participantes e do programa.
Foto: Daniel De Granville
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ROTEIRO DETALHADO
Dias 02 a 04 | domingo
22/05/2022 a terça-feira
24/05/2022 | Pantanal
(C/A/J)
- Café da manhã na Pousada e atividade
fotográfica exclusiva para procurar vida
selvagem e paisagens. Não esqueça de
vir para a mesa do café com seu
equipamento fotográfico, pois as aves
podem aparecer para um banquete
que vai nos manter ocupados por
bastante tempo!
- Durante o dia, realizaremos atividades
sugeridas

pelos

guias

locais,

dependendo das condições no período,
sempre
chances

buscando
das

otimizar

melhores

nossas

situações

fotográficas. São saídas a pé, em veículo
aberto ou barco a motor pelo Rio
Aquidauana.

Foto: Daniel De Granville

- Retorno para almoço na Pousada. Nos horários mais quentes do dia, quando a
luz não é muito favorável e a atividade dos animais diminui, nos reuniremos no
auditório para analisar fotos e tirar dúvidas sobre fotografia de natureza.
- Atividade à tarde sugerida pela equipe local. No final do dia, ao retornar à
Pousada, podemos tentar visitar um acampamento próximo que às vezes é
frequentado por jaguatiricas e quatis em busca dos restos de peixe deixados por
pescadores. Esta atividade específica não é oferecida regularmente, dependendo
das condições no período da viagem.
- Jantar e pernoite na Pousada.

4

Expedição Pantanal e Bonito | Maio 2022

ROTEIRO DETALHADO
Dia 05 | quarta-feira, 25/05/2022 | Pantanal a Bonito (C/A)
- Café da manhã na Pousada, check-out e traslado terrestre para Bonito. Este percurso
de aproximadamente três horas nos levará da paisagem plana e arenosa do Pantanal
Sul para as morrarias e afloramentos calcários da Serra da Bodoquena. Talvez um
bando de emas ou um tamanduá apareçam ao longo da estrada!
- Antes de chegarmos à nossa pousada em Bonito vamos visitar a Estância Mimosa, uma
reserva particular onde teremos a oportunidade de caminhar por trilha ao longo do Rio
Mimoso e fotografar suas belas cachoeiras de vários tamanhos e formas. A fauna inclui
surucuás, udus e macacos, entre outros. Se o calor apertar, podemos parar para um
banho refrescante em uma das oito cachoeiras disponíveis e fazer um percurso de
barco para vivenciar a tranquilidade do rio e entorno.
- O almoço será nas varandas de uma tradicional casa de fazenda e inclui comidas
típicas servidas no fogão a lenha. Enquanto desfrutamos da refeição, podemos observar
a lagoa próxima com uma família de jacarés-do-papo-amarelo que vive em suas águas e
várias aves que visitam o pomar, como o tiriba-fogo, a seriema, o mutum-de-penacho e
a saracura-três-potes.
Foto: Daniel De Granville

5

Fotos: Daniel De Granville

6

Expedição Pantanal e Bonito | Maio 2022

ROTEIRO DETALHADO
- Continuação do percurso para Bonito, check-in na Pousada Olho d’Água e noite livre. A
Olho d'Água foi uma das primeiras pousadas de Bonito, quando a cidade ainda estava
se tornando conhecida por suas maravilhas naturais. Com chalés aconchegantes
localizados entre as árvores, a Pousada oferece instalações como piscina, sala de leitura,
restaurante, internet wi-fi e um amplo jardim com comedouros onde é possível fazer
caminhadas para fotografar espécies como tucanos, cutias, periquitos e outras aves que
vivem nos arredores.

Fotos: Daniel De Granville
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ROTEIRO DETALHADO

Foto: Daniel De Granville

Dia 06 | quinta-feira, 26/05/2022 | Bonito (C/A)
- Café da manhã na Pousada e saída para o Buraco das Araras, uma grande dolina de
arenito habitada por vários casais de araras-vermelhas, além de outras espécies como
tucanos e curicacas. Os arredores oferecem uma chance única de conhecer o típico
cerrado brasileiro e talvez encontrar um tatu-peludo andando pela trilha!
- Quando o pico matinal de atividade das aves diminuir, seguiremos até o Recanto
Ecológico Rio da Prata para uma atividade de flutuação no Rio Olho d'Água, com suas
águas cristalinas e mais de 60 espécies de peixes, como a piraputanga e o dourado.
Além dos peixes, às vezes podemos nos deparar com outros animais na água, como um
jacaré, uma sucuri ou – com bastante sorte – até mesmo uma anta ou uma ariranha! (...)
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ROTEIRO DETALHADO
- Durante a atividade de flutuação, não será permitido levar equipamento fotográfico
subaquático profissional com caixa-estanque e flash, mas equipamentos menores
(como câmeras de ação tipo GoPro ou outros modelos compactos) são permitidos.
Caso alguém prefira não participar da flutuação, ao redor da sede do Recanto estão
instalados comedouros que atraem diferentes espécies de aves e, ao longo da estrada
de acesso há boas chances de encontrar uma coruja-buraqueira perto de seu ninho ou
um veado-campeiro pastando com seu bando.
- Almoço no Recanto após a atividade de flutuação.
- Depois de algum tempo livre para descanso nas redes de couro, podemos voltar ao
Buraco das Araras para uma sessão fotográfica à tarde, quando as araras podem ser
vistas retornando de suas atividades diárias em uma condição de luz diferente.
- Pernoite na Pousada e Jantar no local ou na cidade, deslocando-se por conta própria
(são cerca de 3km até o Centro).

Foto: Daniel de Granville

Dia 07 | sexta-feira, 27.mai.2022 | Bonito a Campo Grande (C)
- Café da manhã, check-out da Pousada e traslado terrestre de Bonito para o Aeroporto
de Campo Grande em horário a definir. Opcionalmente, de acordo com a
disponibilidade, o voo de retorno pode ser a partir do Aeroporto de Bonito, situado a
aproximadamente 20 km da Pousada Olho d’Água.
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VALORES POR PARTICIPANTE
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VALORES POR PARTICIPANTE
- Os preços são válidos para um mínimo de 06 e um máximo de 08 pagantes.
- Os pagamentos devem ser feitos diretamente para a Photo in Natur, de acordo com
as tabelas de valores acima. Informações detalhadas para pagamento serão fornecidas
nas faturas.
- A única maneira de garantir sua participação no programa é providenciando o
pagamento das parcelas dentro dos prazos estipulados. Se os pagamentos não forem
providenciados dentro destes prazos, você assume o risco de ter sua reserva cancelada
e suas vagas vendidas para outros clientes interessados no programa.
- Por favor certifique-se de ler atentamente os “Termos e Condições”, “Outras
Observações Importantes” e “Termo de Risco e Co-Responsabilidade” a seguir, pois eles
trazem informações úteis para garantir uma melhor experiência conosco. No final deste
documento, você deverá assinar um termo de compromisso confirmando que leu e
entendeu a proposta na íntegra.

Foto: Daniel de Granville
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VALORES POR PARTICIPANTE

OS VALORES INCLUEM
- 04 pernoites na Pousada Aguapé com pensão completa (Dias 01-05);
- 02 pernoites na Pousada Olho d'Água em Bonito com café da manhã (Dias 05-07);
- Refeições conforme indicadas no roteiro (C = café da manhã / A = almoço / J = jantar);
- Traslados terrestres de chegada e saída em caráter exclusivo para o grupo (Aeroporto
de Campo Grande / Pousada Aguapé / Pousada Olho d’Água / Aeroporto de Campo
Grande);
- Transporte para os passeios em caráter exclusivo, conforme descritos no roteiro;
- Ingressos para todos os passeios em caráter exclusivo, conforme descritos no roteiro;
- Serviços de guia e instrutor especializados em fotografia;
- Taxas e impostos.

NÃO INCLUSOS
- Transporte para jantares, compras ou passeios pela cidade de Bonito;
- Seguro-saúde ou seguro-viagem;
- Voos internacionais ou domésticos;
- Bebidas durante ou fora das refeições, ligações telefônicas, serviços de lavanderia,
itens de frigobar, souvenirs e quaisquer outras despesas pessoais;
- Gorjetas para motoristas, garçons, barqueiros, guias locais, etc;
- Quaisquer outras despesas não especificadas acima como "inclusas".
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TERMOS E CONDIÇÕES

POLÍTICA DE REEMBOLSO POR CANCELAMENTO
Os prazos para pagamento das parcelas estão descritos na tabela de valores acima. Os
reembolsos por cancelamento por parte do participante serão feitos de acordo com o
cronograma abaixo:
- Para cancelamentos até 20/02/2022, reembolsaremos 100% do valor que já foi pago,
desde que todas as parcelas tenham sido pagas nas datas estipuladas.
- Para cancelamentos entre 21/02/2022 e 20/04/2022, reembolsaremos 50% do valor
que já foi pago, desde que todas as parcelas tenham sido pagas nas datas estipuladas.
- Para cancelamentos a partir de 21/04/2022, não haverá reembolso.
CUSTOS EXTRAS POR ALTERAÇÕES NO ROTEIRO
Alterações de última hora no programa, mediante solicitação pessoal dos participantes,
dependem da disponibilidade e podem representar custos adicionais a serem pagos
integralmente no ato da alteração solicitada.
POLÍTICA DE REEMBOLSO DA OPERADORA
Em caso de cancelamento do programa (em parte ou total) pela operadora devido a
imprevistos de seriedade comprovada (tais como: doenças, questões de saúde ou
problemas pessoais graves com prestadores de serviços e/ou parceiros/fornecedores,
crises políticas/caos, greves, adversidades climáticas severas, mudanças nas
leis/regras/políticas locais ou quaisquer outras emergências), o reembolso será limitado
ao valor pago pela parte do programa sob nossa responsabilidade. Não assumiremos
custos relacionados a passagens aéreas, reservas de hotéis e quaisquer outros serviços
ou partes do itinerário que não tenham sido contratados diretamente com nossa
empresa.
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TERMOS E CONDIÇÕES

ERROS DE DIGITAÇÃO
Na remota hipótese de termos cometido um erro de digitação e nossos preços (ou
qualquer outra informação) terem sido exibidos incorretamente, reservamo-nos o
direito de corrigir o erro e/ou cobrar a diferença de custo antes que o pagamento final
seja efetuado. O mesmo se aplica se, por acaso, acabarmos cobrando mais do que o
preço correto devido a um erro de digitação - nesse caso, teremos prazer em
providenciar o reembolso de acordo com o preço correto do programa.
EXECUÇÃO DO PROGRAMA
É importante ter em mente que o tempo de duração das viagens, traslados e atividades
são apenas estimativas, pois adversidades como tempestades, serviços de manutenção
nas estradas, condições da pista ou um rio bloqueado por vegetação aquática podem
exigir mudanças nos horários e na sequência planejada de seu programa. Nossa equipe
sempre fará todos os esforços para manter o itinerário original, mas todas as mudanças
serão sempre organizadas com a única intenção de oferecer as melhores
oportunidades e uma jornada segura para o grupo. Sempre faremos todos os esforços
para garantir que todos os serviços contratados sejam prestados, embora não nos
responsabilizemos por alterações feitas devido a circunstâncias incomuns e
imprevisíveis que vão além do nosso controle (clima, trânsito, condições da estrada e
outras), sempre que nossa equipe julgar mais adequado por questões de segurança.
MELHORES PERÍODOS
Nossos programas de vida silvestre com objetivos específicos são oferecidos apenas em
períodos em que as condições são mais propícias. É importante compreender que os
padrões naturais estão sujeitos a variações que vão além do nosso controle. Assim,
embora nossas expedições levem em conta os lugares e épocas ideais, não podemos
prever variações nos padrões que interferem nos ciclos da natureza, como nível da
água, visibilidade, abundância de animais ou plantas, chuvas inesperadas, frentes frias e
similares.
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TERMOS E CONDIÇÕES

Lembre-se também que fotos/vídeos/materiais promocionais podem usar imagens de
uma época específica do ano, que podem não corresponder ao período em que você
está planejando sua viagem.
EXCLUSIVIDADE E FLEXIBILIDADE
Embora as atividades tenham sido contratadas em caráter privado, na maioria dos
destinos podemos encontrar outros visitantes participando dos passeios. Além disso,
devido às regras locais, os grupos podem precisar ser divididos em subgrupos menores
para algumas das atividades. Os detalhes e a logística para otimizar as saídas
fotográficas com o mínimo de interferência dos demais turistas serão trabalhados em
cada destino, dependendo das condições e regras locais no período da viagem. É por
isso que preferimos operar nossas expedições durante a baixa temporada turística nas
regiões onde levamos nossos clientes.
IMPREVISTOS COM VÔOS COMERCIAIS
No caso de alterações no programa devido a voos comerciais cancelados ou atrasados,
a cobertura de custos é limitada àquela legalmente fornecida pela companhia aérea
responsável por seu voo. No entanto, sempre faremos todos os esforços para
reorganizar seu programa de acordo com a disponibilidade dos fornecedores. Pode
haver custos adicionais para o agendamento de novos traslados, hospedagem e
passeios, se o atraso no voo exigir a contratação de novos serviços.
REFEIÇÕES E RESTRIÇÕES ALIMENTARES
Nós sempre procuramos providenciar refeições diferenciadas em caso de restrições
alimentares, mas isso pode não ser possível em locais mais remotos. Por favor, informenos sobre suas necessidades específicas para que possamos tentar atendê-lo
adequadamente.
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TERMOS E CONDIÇÕES

TRASLADOS DE CHEGADA E SAÍDA
Exceto quando especificado, o preço do programa inclui um único veículo terrestre para
transportar os participantes do/para os aeroportos em horários e dias préestabelecidos, de acordo com o programa. Se os participantes vierem em voos
diferentes, os primeiros a chegarem deverão esperar o restante para prosseguir até o
destino. Se algum participante desejar contratar um traslado extra para evitar a espera
no aeroporto, será cobrada uma taxa adicional e o serviço deverá ser solicitado com
antecedência, já que nem sempre é possível organizar traslados de última hora.
Portanto, recomendamos que todos os participantes reservem voos de chegada e saída
em horários próximos, de acordo com nossa recomendação sobre os melhores
horários.
ENCONTRANDO A VIDA SELVAGEM
Os animais que iremos procurar estão vivendo livremente em seu ambiente natural,
eles não são mantidos em condições de cativeiro ou controladas. A única exceção
refere-se à alimentação, pois alguns bichos podem ser atraídos com pequenas
quantidades de alimento ou água fornecidos pela população local. Portanto, embora,
sempre dedicamos esforços para encontrar animais em lugares onde as chances de
avistamento são maiores do que em outras localidades, não podemos garantir o
sucesso de encontrá-los em boas condições fotográficas. Ainda que tenhamos
escolhido uma época propícia para realização da viagem, qualquer área natural está
sujeita a fatores ambientais que podem influenciar positivamente ou negativamente no
sucesso das atividades oferecidas. Não haverá reembolsos caso os animais que
pretendemos observar/fotografar durante uma expedição não sejam encontrados. A
busca pela vida selvagem acrescenta mais emoção às nossas aventuras, já que cada
observação significa um encontro inesquecível com a natureza da região.
COVID-19
Os procedimentos e protocolos referentes à Covid-19 serão adotados conforme a
situação da pandemia no período em que será realizada a viagem.
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TERMOS E CONDIÇÕES

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Nossa equipe tem total autonomia para interromper ou cancelar um determinado
programa se entendermos que a segurança ou bem-estar das pessoas ou do ambiente
natural (animais, plantas, paisagens, comunidades locais) estejam sendo prejudicadas
de qualquer forma. O desrespeito às leis e regras locais em relação a práticas
ambientalmente sustentáveis, bem como instruções de segurança da equipe local, pode
levar à interrupção imediata da atividade e ao cancelamento do programa, sem direito a
reembolsos. Para efeitos de estabelecer limites nas interações com a fauna local,
assumiremos o que consta na Lei Federal 9605/98: “Matar, perseguir, caçar, apanhar,
utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida
permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a
obtida: detenção de seis meses a um ano, e multa”.
Foto: Daniel de Granville
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OUTRAS OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES
SEGURO VIAGEM
Recomendamos a aquisição de um seguro de viagem e saúde, a seu critério, de acordo
com suas necessidades específicas.
SUGESTÕES SOBRE O QUE TRAZER
Recomendamos que os participantes venham preparados para dias de sol e calor,
com possibilidade de frentes frias que podem trazer temperaturas mais amenas
durante as noites.
Roupas leves e confortáveis, de cores discretas (verde, bege, cáqui) para atividades
em campo (calças compridas, tênis ou botas de caminhada, camisetas,
boné/chapéu, agasalhos, camisa de mangas longas para proteção contra sol e
mosquitos);
Roupas informais para os períodos de descanso e lazer (as Pousadas possuem
piscina à disposição dos hóspedes);
Medicamentos de uso pessoal;
Protetor solar, repelente contra insetos, óculos de sol;
Lanterna de mão ou de cabeça;
Mochila pequena para trilha;
Capa para chuva, sacos/bolsas plásticas impermeáveis para proteção de
equipamentos contra chuva e poeira durante os passeios;
Boa parte das estradas que percorremos não é pavimentada e tem muitas
irregularidades, então sugerimos que você traga seu equipamento mais sensível
(como câmeras, lentes e outros eletrônicos) em bolsas/estojos bem acolchoados
para absorver impactos e vibrações;
Recipiente reutilizável para água (cantil ou garrafa), lanches para trilhas;
Equipamento fotográfico com baterias e cartões de memória extras;
Tripé, filtros, flash e outros acessórios que você utiliza habitualmente para
fotografar;
Câmera de ação (tipo GoPro) à prova d’água para uso em atividades aquáticas;
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OUTRAS OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES
Computador pessoal para descarregar e armazenar fotos (backups na nuvem
podem ser dificultados por problemas de queda ou lentidão na conexão de
internet);
Manuais de instruções de seu equipamento fotográfico;
Caderneta de campo, com caneta ou lápis.

SUGESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS
Uma vez que pretendemos trabalhar com temas distintos (vida silvestre, paisagens,
plantas, insetos), um conjunto de objetivas diversas (ou uma câmera compacta com
objetiva versátil) são importantes para melhor aproveitamento da viagem. Como
equipamentos, sugerimos: objetiva grande angular para paisagens (comprimento focal
na faixa de 16 mm a 24 mm), objetiva intermediária para temas gerais (como uma zoom
na faixa de 24 mm a 105 mm), teleobjetiva para vida silvestre (comprimento focal
mínimo partindo de 300 mm) e objetiva macro para insetos, flores, texturas e similares.
CLIMA
Especialmente entre maio e setembro, o clima é bastante imprevisível na maior parte do
centro-oeste do Brasil. Normalmente, esperamos noites frescas e estreladas, com
temperaturas entre 15°C e 25°C, e dias ensolarados passando dos 30°C. Porém, não é
raro termos quedas abruptas de temperatura em poucas horas, caso chegue uma
frente fria. Em tais situações, podemos ter temperaturas abaixo de 10°C com ventos
frios, céu nublado e chuviscos. Então, basicamente, prepare-se para um pouco de tudo
em termos de clima.

22

Expedição Pantanal e Bonito | Maio 2022

OUTRAS OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES
SAÚDE
Bonito (MS) e o Pantanal se inserem entre as Áreas com Recomendação de Vacinação
(ACRV) contra Febre Amarela, segundo o portal oficial do Ministério da Saúde. A vacina
deve ser providenciada com pelo menos 10 dias de antecedência da data da viagem.
Para mais informações sobre preparativos para sua viagem, sugerimos acessar
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/saude-do-viajante
Recomendamos que você traga seus próprios medicamentos no caso de necessidades
específicas (como alergias ou outras restrições), uma vez que pode ser difícil encontrar
medicação específica nos locais remotos que visitaremos.
As cidades de Bonito e Aquidauana possuem hospitais locais com serviços básicos de
saúde, que ficam entre 1h00 a 2h00 da maioria dos pontos onde estaremos realizando
nossas atividades. Para ocorrências mais graves (a serem avaliadas no hospital local), a
vítima deve ser levada para Campo Grande (3h30 de carro ou 50 minutos em avião
privativo). Os guias locais que nos acompanharão são qualificados em primeiros
socorros.
REQUISITOS FÍSICOS
Ainda que a maior parte das atividades práticas sejam leves/médias e não exijam
esforços físicos extremos, é desejável um mínimo de preparo e experiência em
situações de vida ao ar livre. A programação inclui caminhadas em trilhas na mata com
extensão aproximada de 3 km alternando trechos planos e subidas/descidas,
caminhadas em locais abertos com sol forte, passeios em barcos, mergulho superficial
(flutuação livre com máscara e snorkel) em rio estreito com profundidade de até 4
metros. Todos os passeios terão duração igual ou inferior a ½ período do dia, portanto
sempre retornaremos a locais com infraestrutura de alimentação e sanitária para os
períodos do almoço.
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OUTRAS OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES
RESTRIÇÕES A DRONES
O uso de drones para vídeo e fotografia é restrito em alguns destinos. Se você planeja
trazer um desses dispositivos, informe-nos para que possamos solicitar permissão aos
nossos fornecedores antes da sua chegada. Para mais informações, visite
http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones
ELETRICIDADE
A voltagem padrão na região do Pantanal e Bonito é de 127 V / 60 Hz. Recomendamos
você traga adaptadores para conectar carregadores de baterias, etc.
FUSO HORÁRIO
Bonito e o Pantanal estão 1 hora atrás do horário oficial de Brasília.
GRATIFICAÇÕES
Gorjetas para as equipes locais e guias não estão incluídas, os participantes podem
fornecer gratificações adicionais a seu critério, caso sintam-se especialmente satisfeitos
com os serviços prestados por determinados indivíduos.
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TERMO DE RISCO E
CO-RESPONSABILIDADE
RESUMO DOS RISCOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES
Riscos gerais inerentes a atividades relacionadas à natureza, como picadas de insetos ou
animais peçonhentos, queda de galhos ou árvores, acidentes causados por adversidades
climáticas (ventos fortes, tempestades, raios), contusões/entorses/fraturas/cortes/arranhões ou
outras lesões de gravidade variável que podem ocorrer durante atividades devido a escorregões
e quedas; afogamento e hipotermia durante atividades na água; desmaio ou pressão arterial
baixa devido ao calor excessivo ou desidratação; problemas decorrentes de condições de saúde
pré-existentes (como diabetes, problemas cardíacos, epilepsia, alergias, distúrbios neurológicos,
tratamentos em andamento), entre outros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
Declaro para os devidos fins que fui informado/a sobre os riscos envolvidos em visitar as áreas
que fazem parte deste roteiro e desejo voluntariamente participar das atividades propostas. Fui
orientado/a a contratar um seguro que forneça benefícios médicos gerais e cobertura para
acidentes, danos ou perdas que possam ocorrer. Informei, por escrito, sobre quaisquer
condições pessoais de saúde que diferem dos padrões normais, bem como alergias, doenças
pré-existentes e/ou o uso de medicamento específico. Eu aceito livre e voluntariamente os
riscos acima mencionados e, em caso de acidente, autorizo a providenciar em meu nome:
despesas médicas e hospitalares, incluindo a contratação de qualquer meio de transporte, seja
uma ambulância, táxi ou resgate aéreo. Estou ciente de que qualquer ato meu, contrário às
informações e orientações recebidas dos guias ou outros profissionais, pode causar danos à
minha integridade física e ao meio ambiente.

USO DE IMAGEM E VOZ E DIREITO AUTORAL
O participante autoriza a operadora Photo in Natur e a Escola Câmera Criativa, a utilizar o meu
nome, voz, imagem, fotografias (com os devidos créditos de autoria), interpretação e quaisquer
outras características em cartazes, jornais, revistas, radio, televisão, mídias sociais e qualquer
outro veículo e sob qualquer modalidade, inclusive “trailers” e “making of”, para fins informativos,
promocionais ou publicitários pertinentes à atividade sem acarretar ônus ao participante,
instrutores, organizadores ou aos próprios meios de veiculação.
Como operador de turismo ou indivíduo responsável pela organização deste programa
para mim e/ou para meus clientes/parceiros de viagem, declaro que li integralmente,
compreendi e concordei com todos os termos, condições e observações listados acima
e que repassei a meus clientes/parceiros de viagem tais informações e que, portanto,
assino abaixo.
NOME COMPLETO

ASSINATURA

LOCAL E DATA

Bonito | Mato Grosso do Sul | Brasil
Contato: (67) 9 9991 3565 / (67) 9 9112 5147
pin@photoinnatur.com

www.photoinnatur.com

Câmera Criativa - Escola de Fotografia e Arte
Contato: (48) 99678 2525 / (48) 3246 0643

www.cameracriativa.com.br

