
TERCEIRO PEDAL SITIO LEVITAR 
 
Será realizado no dia 15 de julho de 2018 em Timbó sentido Apiúna/sc.  

A largada acontecerá em frente à praça Thapyoka (Timbó). As 07h30min. 

Almoço à partir das 12h00min no Sítio Levitar em Apiúna/SC 

O evento será organizado pelo Pedal Sítio Levitar de Apiúna, em parceria com seus 

apoiadores. 

Haverá apenas um único trajeto, com aproximadamente 90km (45km ida + 45km volta). 

Esse trajeto será realizado em forma de passeio ciclístico, podendo participar ambos os 

sexos devidamente inscritos de acordo com o regulamento. 

 

1. Ao participar deste evento o participante assume total responsabilidade pelo passeio 

antes durante e depois do evento. 

A organização do evento não se responsabiliza por qualquer acontecimento com os atletas 

inscritos no evento. 

2. É obrigatório o uso de equipamentos de segurança tais como: capacete entre outros. 

Porém a organização não irá fornecê-los. 

3. Os inscritos para o evento terão direto ao almoço, frutas e água no decorrer do trajeto, 

carro de apoio. 

4. Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de imagem 

(fotos, vídeos). 

5. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus apoiadores e 

realizadores, de nenhum valor correspondente a inscrição no caso de desistência, avaria de 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de 

qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 

participantes venham a sofrer durante a participação do evento. 

6. O participante assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde 

e capacidade física, e está devidamente apto para participar do evento. 

7. A organização do evento e seus apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou 



danos causados pelo participante inscrito no evento, sejam ao patrimônio público, a 

terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 

autor. 

8. Poderão os organizadores/ realizadores suspender o evento por questão de segurança 

pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. 

9. Menores de 16 anos poderão participar desde que sejam acompanhados pelos pais ou 

responsável legal também inscritos no evento. 

Ou também poderão efetuar a inscrição atletas de 12 a 15 anos com autorização, inscrito 

pelo responsável pela seguinte forma.  

A) Com firma reconhecida e acompanhada de cópia autenticada de um documento de 

identidade do pai ou responsável, que poderá ser apresentado pelo participante no ato da 

inscrição. 

B) Autorização de próprio punho feita no ato da inscrição. Somente pelo pai, mãe ou 

responsável legal, neste caso, haverá a necessidade de assinatura de duas testemunhas, que 

se encontrem no local. 

10. O participante que não estiver dentro das normas do regulamento ou praticar atitude 

antiesportiva, será convidado a se retirar do evento finalizando o passeio neste momento, a 

partir do qual a organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou 

apoio a este participante. 

11. O reparo mecânico a bicicleta, quando necessário, é de inteira responsabilidade de 

cada ciclista. 

12. Os organizadores não se responsabilizam por perca e roubo de objetos e bens dos 

participantes. 

13. O valor das inscrições será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Finalizando as inscrições 

dia 13 de julho de 2018. Comprovados mediante pagamento do boleto gerado através da 

inscrição no site www.riscozeroadventure.com.br 

14. O valor da inscrição dará direito ao atleta de 1 almoço, água e frutas durante o 

percurso. 

15. Será vendido como adicional almoço acompanhante, no valor de R$ 25,00 (vinte e 



cinco reais). 

16. A entrega de kit será realizada no dia do evento das 06h30min às 07h15min. 

 

Todos os inscritos aceitam os termos do presente regulamento, não podendo, sob qualquer 

protesto, alegar seu desconhecimento. 

 
Dúvidas e Contato: Marlo ou Morgana 

(47) 3382-2435 

(47) 99151-3071 

 


