
       QUARTO PEDAL SITIO LEVITAR  19/05/2019.  

 

O Passeio Ciclístico Sitio Levitar, é uma iniciativa de caráter esportivo social, sem finalidades competitivas, dirigida 

ao público praticante de ciclismo e público em geral, com o objetivo de contribuir para o incentivo e 

desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo e saudável, além de incentivar e fomentar o uso de bicicletas 

como alternativa de transporte não poluente. 

 

Este regulamento é o conjunto de disposições que regem o Passeio Ciclístico.  Sitio Levitar. Apiuna SC. 

DO EVENTO: 

1. O Passeio Ciclístico Sitio Levitar será realizado  dia 19 de maio de 2019, na cidade de Apiuna SC com percurso de 

aproximadamente 90km. 

 

DO LOCAL E HORÁRIO: 

2. A largada será realizada na Praça da Thapyoca Timbó SC . A chegada ocorrerá no Sitio Levitar em Apiuna SC.. 

2. A concentração dos participantes ocorrerá no endereço indicado até as 07:00. A largada está marcada para as 

07:30. O retorno  do passeio está previsto para as 14:00 hrs. 

3. Os horários do evento ficarão sujeitos à alterações por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, 

falhas de comunicação e necessidade do poder público, ficando sob a responsabilidade do participante, a despeito 

da divulgação prévia de eventual alteração por parte dos organizadores, consultar possíveis mudanças através do 

site www.riscozero em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do evento. 

4. Os participantes deverão estar no local de saída com pelo menos 00h30min (trinta) minutos de antecedência. 

5. O participante deverá trazer a sua bicicleta para poder participar do Passeio Ciclístico Sitio Levitar , pois não 

haverá empréstimos nem aluguel de bicicletas e de equipamentos no local. 

 

DO PERCURSO: 

5. É obrigação do participante do evento ter o conhecimento do percurso, que será disponibilizado no site Risco 

Zero.  

CONDIÇÕES DE PARTICIPANTE: 

6. Poderão participar pessoas de ambos os sexos. Idade minima de 12 anos. 

6.1. É recomendável que os participantes menores de idade estejam acompanhados de pai/mãe/responsável legal. 

7. Todos participantes deverão se apresentar devidamente preparados para o evento, hidratados, com vestimentas 

adequadas , protetor solar e equipamentos de segurança. 

7.1. É imprescindível o uso de equipamentos de segurança (capacete//luvas/ tênis ), para se proteger de eventuais 

acidentes durante o percurso. 

7.2. Todos os participantes deverão ficar atentos e observar os desníveis e obstáculos que possam existir no 

percurso. 

8. Fica ressalvado à Organização o direito de não aceitar veículos motorizados de qualquer natureza sendo até 

mesmo bicicletas com pequenos motores. 

 

 



CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

1. A Organizaçâo do evento se responsabiliza pelo apoio com carros  no decorrer do percurso,  haverá 03 (três) 

paradas para hidratação com água e frutas para os participantes.  

2. O participante assume total responsabilidade pela sua participação no evento, aceitando o presente 

regulamento. 

3. Toda e qualquer despesa direta ou indiretamente relacionada ao presente evento será de responsabilidade do 

participante, ocorrendo elas antes, durante e/ou depois do evento. 

4. O participante isenta organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer danos que venha a 

sofrer, antes, durante e/ou após o evento. 

5. Não haverá guarda-volumes, ficando o participante responsável por todos os seus bens. 

6. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, de 

nenhum valor correspondente a 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. 

7. A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no evento e outros participantes não inscritos, seja ao 

patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. 

8. O participante do evento cede todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de 

qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 

divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

9.. 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, assumindo as responsabilidades por qualquer intercorrência 

durante a execução do percurso. 

10. É recomendado que os participantes passem por avaliação médica, inclusive com a realização de exames 

médicos complementares. 

11.. A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. . O atendimento médico, tanto de 

emergência como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade do atleta. A Organização, 

seus patrocinadores e/ou apoiadores não têm responsabilidade sobre as despesas médicas e medicamentos que o 

participante venha a ter/precisar durante ou após o passeio. 

 

12.. O atleta ou o seu acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico 

(remoção, transferência, hospital, serviço de emergência e médico, entre outros) eximindo a organização de 

qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 

13. É expressamente proibido realizar manobras que coloquem em risco a integridade física de outro participante; 

tumultuar o trabalho da Organização e desrespeitar os organizadores, podendo o participante ser retirado do 

evento. 

14.. Considerando que o evento ocorrerá em ruas abertas ao trânsito normal de veículos, é de responsabilidade do 

participante o acompanhamento na faixa que estará disponível para seu tráfego. 

15.. Os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo, 

casos fortuitos ou de força maior. 

16.. Nenhum participante poderá alegar desconhecimento quanto aos termos do presente regulamento. 

17.. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do passeio, incluir ou alterar este 

regulamento, total ou parcialmente. 



18.. Informações técnicas, dúvidas sobre o evento, deverão ser enviadas para o watts (47)991-51-30-71Morgana, 

(47) 991-81-66-53 Sandro, (47) 988-37-06-07 Marlo. para que sejam registradas e respondidas a contento. 

19.. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora e/ou pelos 

organizadores/realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 


