OSHO CENTRO DE INFORMAÇÕES E FESTIVAIS
TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO DE PRIVACIDADE E DE CONFIDENCIABILIDADE
Condições para a Participação:
 Mediante este instrumento declaro‐me em condições físicas e psicológicas de participar
das atividades incluindo as Osho Meditações Ativas programadas para o Osho in Brasil
Festival, as aulas e as sessões individuais. (É necessário estar bem de saúde para participar
de qualquer programa ou evento).
 As reservas são intransferíveis, nenhum reembolso será dado por quaisquer alterações
dos programas contratados, quando o participante sair do programa, por qualquer motivo,
inclusive doença.
 As exceções ao acima estarão exclusivamente a critério do Osho Brasil Centro de
Informações e Festivais (Osho in Brasil).
 Osho in Brasil se reserva o direito de alterar ou cancelar seus programas, ou modificar as
condições de participação e preços, a qualquer momento sem aviso prévio.
 Estou ciente e entendo que as meditações (com práticas ativas de respiração, liberação
emocional, dança e celebração) são para despertar a energia viva que habita em mim, para
honrar o observador que é a testemunha interior eterna e não significa que eu esteja
fazendo “terapia” ou trabalhos de ‘cura alternativa’.
 Comprometo‐me a manter confidencial tudo que for vivido nas sessões individuais e nos
grupos, cuja participação é de minha livre e espontânea vontade, não comentarei de
nenhuma forma as atividades que praticar e as informações que receber, eu concordo em
não divulgar o conteúdo destas atividades, as experiências e expressões dos outros
participantes, de quaisquer ações, a não ser compartilhar as minhas próprias experiências
pessoais.
 Estou ciente de que os facilitadores e/ou os organizadores dos trabalhos não se
responsabilizam por relacionamentos pessoais íntimos ou quaisquer atitudes provenientes
da liberdade individual fora das propostas que estão contidas nos programas e
abertamente divulgadas no nosso ‘web site’, na imprensa ou por email.
 Entendo que nas vivências e nas atividades são proibidos quaisquer tipos de violência,
abusos, bullying, situações de constrangimento e atentados contra a liberdade individual e
que em situações onde estiver sendo proposto desorganizar a zona de conforto habitual
do ego, será com consentimento prévio.
 Responsabilizo‐me no caso de estar acompanhado de criança(s) por seu(s) bem estar e por
sua(s) integridade(s).
 Responsabilizo‐me, também, pelos meus pertences, pela conservação das acomodações e
seus pertences, do salão de meditação e do restaurante comunitário, e pela preservação
do meio‐ambiente em torno dos mesmos, comprometendo‐me a deixá‐los, tal como, os
encontrei no início do evento.
 Estou ciente de que esta iniciativa envolve vários esforços dos organizadores e que só é
possível ser realizada com o pagamento de contribuições espontâneas, doações e
trabalhos voluntários que se destinam aos vários serviços contratados, tais como
hotel/pousada, alimentação, aluguel do som, banda de música, montagem e outros.
 A partir do momento que tiver preenchido o formulário e/ou autorizado o pagamento da
inscrição, automaticamente, eu terei aceitado estes termos e condições de participação.
EU LI ATENTAMENTE, COMPREENDI E CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES E, SENDO
ASSIM, POR SER VERDADE ‐ ACEITO!

