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Termo de Isenção de Responsabilidade Parental (Participação de menor de idade) 
LEIA ATENTAMENTE ANTES DE ASSINAR 

 
 No que diz respeito a cada filho ou tutelado (cada um dos quais está qualificado abaixo), como condição à participação de cada filho ou tutelado nas 
atividades da The NBA Experience (as “Atividades da NBA Experience”) no Disney Springs®, no Walt Disney World® Resort, concordo e reconheço os 
seguintes: 
  

AVISO AO RESPONSÁVEL LEGAL OU TUTOR DO MENOR 
 
ESTE É UM TERMO COM MAIS DE UMA PÁGINA. LEIA ESTE TERMO INTEGRALMENTE E 
COM ATENÇÃO. VOCÊ CONCORDA EM PERMITIR QUE O SEU FILHO OU TUTELADO 
MENOR DE IDADE PARTICIPE DE UMA ATIVIDADE POTENCIALMENTE PERIGOSA. VOCÊ 
CONCORDA QUE, AINDA QUE A WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S., DISNEY 
DESTINATIONS, LLC, DISNEY VACATION DEVELOPMENT, INC., DISNEY VACATION 
CLUB MANAGEMENT LLC, NBA PROPERTIES, INC., NATIONAL BASKETBALL 
ASSOCIATION E SUAS EQUIPES ASSOCIADAS, A NATIONAL BASKETBALL PLAYERS 
ASSOCIATION, E SUAS RESPECTIVAS MATRIZES, SUBSIDIÁRIAS E OUTRAS 
EMPRESAS AFILIADAS OU RELACIONADAS, E OS EXECUTIVOS, DIRETORES, 
FUNCIONÁRIOS, AGENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, SUBCONTRATADOS, 
REPRESENTANTES, SUCESSORES, CESSIONÁRIOS E VOLUNTÁRIOS DE CADA UMA 
DAS ENTIDADES ACIMA MENCIONADAS (COLETIVAMENTE, AS “PARTES ISENTAS”) 
ADOTE UM CUIDADO RAZOÁVEL NO OFERECIMENTO DESTA ATIVIDADE, EXISTE A 
POSSIBILIDADE DO SEU FILHO OU TUTELADO SE FERIR GRAVEMENTE OU MORRER 
AO PARTICIPAR DESTA ATIVIDADE, CONSIDERANDO QUE HÁ CERTOS PERIGOS 
INERENTES À ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER EVITADOS OU ELIMINADOS.  
AO ASSINAR ESTE TERMO, VOCÊ RENUNCIA AO DIREITO DO SEU FILHO OU TUTELADO 
E AO SEU DIREITO DE REIVINDICAR DA WALT DISNEY PARKS AND RESORTS U.S., INC., 
DISNEY DESTINATIONS, LLC, DISNEY VACATION DEVELOPMENT, INC., DISNEY 
VACATION CLUB MANAGEMENT LLC, NBA PROPERTIES, INC., A NATIONAL 
BASKETBALL ASSOCIATION E SUAS EQUIPES ASSOCIADAS, A NATIONAL 
BASKETBALL PLAYERS ASSOCIATION, E SUAS RESPECTIVAS MATRIZES, 
SUBSIDIÁRIAS E OUTRAS EMPRESAS AFILIADAS OU RELACIONADAS, E DOS 
EXECUTIVOS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, 
SUBCONTRATADOS, REPRESENTANTES, SUCESSORES, CESSIONÁRIOS E 
VOLUNTÁRIOS DE CADA UMA DAS ENTIDADES ACIMA, POR MEIO DE UM PROCESSO 
JUDICIAL POR QUALQUER LESÃO CORPORAL, INCLUSIVE MORTE, DO SEU FILHO OU 
TUTELADO, OU DANOS MATERIAIS QUE RESULTEM DOS RISCOS QUE SEJAM PARTE 
NATURAL DA ATIVIDADE.  
 
VOCÊ TEM O DIREITO DE SE RECUSAR A ASSINAR ESTE TERMO E A WALT DISNEY 
PARKS AND RESORTS U.S., INC., DISNEY DESTINATIONS, LLC, DISNEY VACATION 
DEVELOPMENT, INC., DISNEY VACATION CLUB MANAGEMENT LLC, NBA PROPERTIES, 
INC., A NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION E SUAS EQUIPES ASSOCIADAS, A 
NATIONAL BASKETBALL PLAYERS ASSOCIATION ,   E SUAS RESPECTIVAS MATRIZES, 
SUBSIDIÁRIAS E OUTRAS EMPRESAS AFILIADAS OU RELACIONADAS, E OS 
EXECUTIVOS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, 
SUBCONTRATADOS, REPRESENTANTES, SUCESSORES, CESSIONÁRIOS E 
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VOLUNTÁRIOS DE CADA UMA DAS ENTIDADES ACIMA TÊM O DIREITO DE NEGAR A 
PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO OU TUTELADO SE VOCÊ NÃO ASSINAR ESTE TERMO. 
 
Isenção de Responsabilidade: Reconheço que a participação nas Atividades da NBA Experience pode ser fisicamente desgastante e que a participação do 
meu filho ou tutelado nas Atividades da NBA Experience é totalmente voluntária. Concordo, em nome do meu filho ou tutelado, em renunciar irrevogavelmente, 
não processar, isentar e dar plena quitação às Partes Isentas de toda e qualquer responsabilidade, reivindicações, ações, danos, custos ou despesas de 
qualquer natureza, incluindo reivindicações com base em negligência, decorrentes ou de alguma forma relacionadas com a participação do meu filho ou tutelado 
nas Atividades da NBA Experience, incluindo, mas sem limitação todas as reivindicações e causas de pedir baseadas em ou associadas com quaisquer riscos 
inerentes ou que sejam, de alguma forma, relacionadas à sua participação nas Atividades da NBA Experience. Entendo que esses riscos incluem, mas sem 
limitação, colisões com pessoas e/ou objetos, superfícies escorregadias e/ou molhadas, lesões por quedas, lesões musculares, lesões no pescoço, lesões nas 
costas, compressão de nervos, danos cerebrais, paralisia, perda de dentes, concussões, problemas relacionados ao calor e estresse, cortes, lacerações, 
torções, ossos quebrados e morte, bem como perdas e danos materiais por furto ou de outra forma. Além disso, representando a mim, meus herdeiros, 
executores, representantes pessoais, administradores e cessionários, por meio deste, eu permanentemente isento, libero e exonero as Partes Isentas de toda 
e qualquer responsabilidade, reivindicações, ações, danos, custos ou despesas de qualquer tipo, inclusive reivindicações baseadas em negligência, decorrentes 
ou de alguma forma relacionadas à participação do meu filho ou tutelado nas Atividades da NBA Experience. Declaro às Partes Isentas que o meu filho ou 
tutelado está saudável e não sofre de qualquer impedimento ou deficiência física que possa limitar sua capacidade de participar das Atividades da NBA 
Experience.   Declaro, ainda, que se em algum momento eu sentir ou acreditar que o meu filho ou tutelado está em perigo ou é incapaz de continuar participando 
das Atividades da NBA Experience, interromperei imediatamente a participação do meu filho ou tutelado. 
 
Indenização/Seguro: Concordo em indenizar e isentar cada uma das Partes Isentas de todas e quaisquer reivindicações, incluindo, entre outras, reivindicações 
com base em negligência, feitas ou incorridas por qualquer pessoa, inclusive eu, decorrentes ou de alguma forma relacionadas às declarações que fiz neste 
Termo ou à participação do meu filho ou tutelado nas Atividades da NBA Experience, onde quer que essas atividades possam ocorrer ou que tenham ocorrido 
antes, durante ou após a participação, incluindo, mas sem limitação , todos os honorários advocatícios e custos incorridos, até e inclusive recursos.  Compreendo 
e concordo que não estou contando com o fato de as Partes Isentas terem providenciado ou terem algum tipo de seguro em meu benefício ou em benefício do 
meu filho ou tutelado em relação à participação do meu filho ou tutelado nas Atividades da NBA Experience, e que sou o único responsável por obter qualquer 
seguro de vida, viagem, acidente ou propriedade, obrigatório ou opcional, ou outro seguro relacionado à participação de meu filho ou tutelado nas Atividades 
da NBA Experience, às minhas próprias expensas. 
 
Escopo: Concordo expressamente que a Isenção e Indenização previstas neste Termo cobrirão todas as lesões e/ou danos físicos e emocionais, incluindo, 
mas sem limitação, todas as lesões corporais (inclusive morte) e danos materiais sofridos por mim, meu filho ou tutelado ou qualquer outra pessoa antes, 
durante ou depois da participação. Além disso, concordo expressamente que o escopo da Isenção e Indenização incluirá quaisquer Reivindicações relacionadas, 
no todo ou em parte, às minhas próprias ações, às ações do meu filho ou tutelado, às ações de terceiros ou de outra forma relacionadas ao uso de qualquer 
equipamento ou propriedade, seja previsível ou imprevisível.  
 
Autorização para tratamento médico: Pelo presente, autorizo tratamento médico ao menor de idade de quem sou guardião ou de outra forma responsável 
(aquele que está qualificado abaixo), às minhas expensas caso seja necessário, no entanto, reconheço que as Partes Isentas não terão nenhum dever, 
obrigação ou responsabilidade de qualquer tipo decorrente da prestação de socorro ou falta de prestação de socorro ou tratamento médico. 
 
Instruções, restrições e diretrizes:  Reconheço que, em conexão com certas Atividades da NBA Experience, certas instruções, restrições e diretrizes 
(coletivamente, as "Diretrizes") serão comunicadas a mim e/ou ao meu filho ou tutelado pela Disney. Concordo em instruir meu filho ou tutelado a seguir as 
Diretrizes para a minha própria segurança, para a segurança do meu filho ou tutelado, bem como a segurança de outros participantes e Visitantes da Disney. 
Compreendo e concordo, ainda, que certas atividades podem exigir o uso de equipamentos e farei com que meu filho ou tutelado use esses equipamentos 
conforme exigido pela Disney e de acordo com as Diretrizes. Entendo que a inobservância do meu filho ou tutelado em seguir as Diretrizes pode resultar no 
encerramento das Atividades da NBA Experience e/ou do uso do equipamento por mim, pelo meu filho ou tutelado e quaisquer outras partes que me 
acompanharem, com o reconhecimento desde já de que não haverá reembolso de quaisquer valores. 
 
Direito de Imagem:  Além disso, concedo também às Partes Isentas o direito de fotografar, gravar e/ou filmar o meu filho ou tutelado e, ainda, exibir, editar, 
usar e/ou de outra forma explorar o nome, rosto, imagem, voz e aparência do meu filho ou tutelado, em todas as mídias existentes atualmente ou que surjam 
futuramente (incluindo, mas sem limitação, aplicativos de computador ou outros dispositivos, webcasts on-line, programas de televisão, filmes, jornais, revistas 
e mídias sociais) e em todos os formatos, incluindo, mas sem limitação, imagens ou vídeos digitalizados, em todo o universo e de forma perpétua, seja para 
fins de marketing, publicidade, propaganda ou promocionais, ou para quaisquer outros fins comerciais, incluindo, mas sem limitação, publicação das Atividades 
do NBA Experience, sem remuneração, obrigações residuais, reserva ou limitação, ou aprovação adicional, e concordo em indenizar e isentar as Partes Isentas 
de quaisquer Reivindicações associadas a essa concessão e direito de uso. As Partes Isentas não têm, no entanto, nenhuma obrigação de exercer quaisquer 
dos direitos aqui concedidos. 
 
Divisibilidade/Invalidade Parcial:  Se qualquer disposição ou parte deste Termo for considerada inválida, nula ou inexequível por um tribunal de jurisdição 
competente, a referida disposição ou parte dela será considerada modificada para estar em conformidade com a lei aplicável ou, se isso causar um resultado 
ilógico ou não razoável, a disposição ou parte dela será excluída deste Termo sem prejudicar a vigência ou efeito vinculativo de qualquer outra parte ou 
disposição. 
 
Jurisdição e Foro Competente:  Este Termo será regido pelas leis do Estado da Flórida e qualquer ação judicial relacionada ou oriunda do presente Termo 
ou das Atividades da NBA Experience será ajuizada exclusivamente na 9ª vara judicial do foro da Comarca de Orange, Flórida, EUA (ou se tal comarca não 
tiver jurisdição sobre a questão tratada, em outra comarca que tenha jurisdição sobre a questão). EU ESPECIFICAMENTE RENUNCIO AO DIREITO DE 
JULGAMENTO POR JÚRI.   
 
Tutor:  Ao assinar abaixo, declaro que: (1) Li e entendi plenamente este Termo de Isenção de Responsabilidade Parental; (2) tenho 18 anos de idade ou 
mais; (3) sou o responsável legal ou tutor do(s) menor(s) ou tutelado(s) identificado(s) abaixo; (4) as informações fornecidas são verdadeiras e completas; e 
(5) aceito e concordo com o acima exposto em meu nome e em nome do(s) meu filho(s) ou tutelado(s) menor(es) de idade identificado(s) abaixo. 
 
 
              
Assinatura      Nome digitado ou em letra de forma   Data 
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Filho(s) menor(es) de 18 anos de idade: 
 
 
          
Nome digitado ou em letra de forma       Idade 
 
          
Nome digitado ou em letra de forma       Idade 
 
          
Nome digitado ou em letra de forma       Idade 
 
          
Nome digitado ou em letra de forma       Idade 
 


