
 
Ficha de Reserva 

Hospedagem de menores de 18 anos: 
- Os documentos de menores de idade (RG/CPF/CERTIDÃO DE NASCIMENTO) serão requisitados no momento da 
confirmação da reserva. 
- Os mesmos documentos (RG/CPF/CERTIDÃO DE NASCIMENTO) devem ser apresentados durante o check-in. 
- Quando um dos pais estiver ausente, enviar formulário via e-mail de autorização, assinado pela outra parte. 
- Caso nenhum dos pais esteja presente, o mesmo formulário deverá ser enviado pelo responsável. 
- Residente em outros estados devem enviar/apresentar formulário com reconhecimento de firma. 

DADOS PESSOAIS 
Nome do Responsável:  
CPF:  RG:  
Profissão:  Data Nasc.:  
Endereço:  Bairro:  
Cidade:  UF.:  CEP:  
Telefone:  Celular:  
E-mail:  Facebook:  

ACOMPANHANTES 
Nome:  Idade:  RG:  
Nome:  Idade:  RG:  

EM CASO DE EMERGÊNCIA AVISAR: 
Nome:  Telefone:  Celular:  

CARRO 
Marca/Modelo:  Placa:  Cor:  Ano:  

COMO CHEGOU ATÉ NÓS 
(     ) Redes Sociais (     ) Site Primavera (     ) Indicação  (     ) Outros:  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu _______________________________________________, 
portador do RG n. ___________________ e CPF/MF n. ______________________, hóspede da POUSADA 
PRIMAVERA DA SERRA LTDA-EPP sediada no Município e Comarca de Brotas/SP, inscrita no CNPJ sob nº 
05.115.489/0001-60, DECLARO para todos os fins e efeitos de direito, que conhecendo todas as regras vigentes na 
referida pousada assumo pessoalmente por mim  e por meus acompanhantes descritos acima, também aqui 
hóspedes, plena e total responsabilidade por eventuais acidentes pessoais que por ventura possam ocorrer com 
tais pessoas durante toda a nossa estadia relativamente a utilização de todos os equipamentos disponíveis 
(passeios de veículos off-road, de bicicleta, de quaisquer outros tipos de transportes, uso de piscinas, sauna e em 
todos os esportes em geral), considerando o grau de risco inerente a essas atividades, quer seja por 
responsabilidade civil ou até mesmo criminal, tudo nos termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro em vigor. 
Cedo integralmente e a título gratuito, por prazo indeterminado e em caráter exclusivo, todos os direitos relativos 
à minha imagem à POUSADA PRIMAVERA DA SERRA LTDA-EPP permitindo a estes a exposição de minhas imagens 
em qualquer meio de comunicação, nacional ou internacional, durante e após a hospedagem, sem qualquer 
restrição. 
Autorizo a utilização de meus dados cadastrais para recebimento de informações da POUSADA PRIMAVERA DA 
SERRA LTDA-EPP sabendo que os mesmos serão respeitados conforme a política de privacidade e confidencialidade 
a empresa. 
Declaro estar ciente da proibição de fazer fogueiras próximas as acomodações. 
 

Por ser a expressão da minha vontade e livre de imposição, firmo a presente declaração. 

Brotas, _____ de _________________de 20_____. 

 

Assinatura: _______________________________ 


