Encontro Internacional de Moon Mothers, Irlanda 2019
Muito obrigada pela tua compra. Estamos muito entusiasmadas por receberte na Irlanda este
Verão!
Por favor denota que este Evento está a ser organizado por um grupo de Moon Mothers
voluntárias, em boa fé, com o objectivo de promover o alegre encontro de Moon Mothers do
mundo inteiro.
Se tiveres alguma dúvida/questão, por favor envianos um email para:
wombblessingireland@gmail.com
Porque isto é um Evento de um grupo muito grande, nós necessitamos que, por favor, tomes nota
de:
1) A INFORMAÇÃO DOS CONTACTOS recolhidos aquando da compra do(s) teu(s) bilhete(s)
será utilizada pela Miranda Gray, Coordenadoras de País da WB e Organizadoras de
Workshops, bem como pelas Organizadoras de Encontros Internacionais para planear e
gerir o(s) Evento(s) para o(s) qual(quais) te registaste, assim como para enviarte email(s)
com pormenores relevantes acerca do(s) Evento(s) e acerca de futuros Eventos da Womb
Blessing.
2) Irá haver FOTOGRAFAS(OS) a tirar fotos nos nossos Eventos e por participares
darnosás permissão para usar qualquer uma das fotos no nosso website e meios de
comunicação social. Nós encorajamoste a tirar fotografias de ti mesma e das tuas amigas
durante a visita e a identificaresnos nas redes sociais usando o HASHTAG
#MoonMotherGatheringIreland
3) Tu és a pessoa RESPONSÁVEL pela tua saúde, bemestar e por todos os teus pertences
durante este Evento. Por favor, certificate de que tomas cuidado absoluto enquanto

caminhas em cada um dos sítios como vias e estradas, pois os mesmos tendem a ser
desiguais nos diferentes locais. Calçado plano e confortável é uma obrigação, pois também
haverá muita caminhada. Se não puderes caminhar por longas distâncias, podemos tomar
conta das tuas necessidades o máximo possível dentro dos locais. No entanto, informanos
aquando da reserva para garantir que possamos atender às tuas necessidades.
4) Por favor, assegurate de informaresnos, aquando da tua reserva, se tens alguma
condição médica ou historial médico de algum tipo, algum medicamento que estás a tomar
ou cirurgia que tenhas feito no passado. Por favor, está descansada que qualquer
informação que nos facultes, permanecerá confidencial e será usada única e
exclusivamente no caso de algum incidente para que te possamos fornecer a assistência
necessária.
5) Por favor assegurate de deixares os Locais Sagrados exactamente como eles estavam
antes da nossa chegada, leva qualquer lixo contigo e assegurate de que tu não removes
nada dos Locais (ex: plantas, pedras, rochas, etc.) pois isto tem um impacto negativo no
ambiente e na conservação destes Lugares Especiais.
6) Na ocorrência improvável de qualquer dos nossos Eventos ter que ser cancelado, adiado
ou modificado devido a circunstâncias para lá do nosso controlo, nós não podemos ser
responsabilizadas por qualquer custo a que fiques sujeita para além dos montantes que
pagaste pelo Evento, menos qualquer despesa que nos seja cobrada na organização do
mesmo.
7) Por favor, presta atenção que nenhuma das voluntárias tem treino médico profissional. Na
eventualidade de teres um incidente, nós iremos arranjar os cuidados médicos necessários
para ti, contudo, nós recomendamoste a que compres um seguro de viagem para que te
assegure que, quaisquer contas médicas serão cobertas, pois este é um Evento voluntário
sem lucros, nós não seremos responsáveis por qualquer custo que possa advir de
qualquer ferimento que possa surgir acidentalmente.
8) Nós pedimoste que tenhas em mente que as energias, nas diferentes localizações, em
combinação com o grande número de Moon Mothers, a partilharem juntas o mesmo
espaço – apesar de ir ser lindo – poderão despertar aspectos de nós que possamos achar
difícil de lidar com os mesmos. Pedimoste que venhas até nós imediatamente se te
estiveres a sentir desconfortável, emocional, assoberbada, atordoada, fraca, etc. Nós
estamos aqui para assistirte, portanto por favor vem até nós para que possamos
suportarte.
9) Receberás um calendário com o horário de cada dia. É extremamente importante
mantermos o nosso calendário, pois atrasos poderão resultar de que tu e o grupo percam
tempo, palestras ou meditações nas localizações. Por favor, toma nota que perder as horas
de partida, cada manhã, resultará em que tu ou percas o dia, ou arranjes e financies a tua
viagem para te encontrares connosco na localização.
10) Nós não aceitamos qualquer responsabilidade e expressamente excluímos qualquer
sujeição em toda a sua extensão permitida por lei para:
a) qualquer perda ou dano de qualquer pertence teu deixado descuidado
durante este Evento,
b) qualquer ferimento sofrido por ti durante a duração deste Evento,
c) qualquer perda financeira que possa surgir com o desaparecimento dos teus
pertences ou por perderes os eventos.

ACORDO DE RENÚNCIA
Eu percebo e compreendo que este Evento não está a ser organizado pela Miranda Gray e que é
um encontro, o qual foi organizado por um grupo de Moon Mothers voluntárias e que a Miranda
Gray é somente uma oradora convidada, e que não é de forma alguma responsável por qualquer
incidente que possa ocorrer durante o Evento.
Eu compreendo completamente e estou consciente de que a participação no Evento acima mencionado
poderá incluir ações ou tarefas que poderão ser extenuantes ou perigosas para mim.
Ao assinar abaixo, eu concordo com o facto de que a participação no Evento poderá causarme prejuízo
ou ferimentos. Eu liberto todos os membros da equipa da organização do Encontro Internacional
de Moon Mothers, Irlanda 2019, de toda a responsabilidade, custos e danos que poderão surgir
com a minha participação no Evento acima mencionado. Eu concordo aceitar qualquer
responsabilidade de qualquer custo relacionado com alguma emergência/tratamentos médicos
que me possam ser necessários, qualquer reparação ou substituição dos meus pertences
pessoais e dou a minha confirmação da mesma ao assinar este documento.
Eu confirmo que li e compreendi as isenções de responsabilidade acima mencionadas e aceito seguir
todas as instruções à priori que me forem fornecidas antes e durante o Evento pela equipa do
Evento, organizadoras e ajudantes.
Eu compreendo e concordo com as afirmações acima mencionadas e estou ciente de que eu sou
a única e exclusiva responsável pela minha saúde, segurança e bens pessoais enquanto o Evento
durar.

