FICHA DE INSCRIÇÃO 1ª Etapa

40km____

/

20km____

Nome completo:_______________________________________________________________
Data de Nasc.:_________________ RG:_________________________ Sexo:_______________
Endereço:_______________________________________________________ Nº___________
Bairro:_________________________Cidade:______________________ CEP:______________
Telefone_________________________ E-mail:_______________________________________
Gaspar,____ de_____________________________ de 2019.
Declaro estar ciente do regulamento do 1º PEDAL TERRAL 2019.
_________________________________________________
ASSINATURA DO INSCRITO
Eu, ________________________________________ RG:_________________________
Autorizo o menor acima inscrito a participar do 1º PEDAL TERRAL 2019
__________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSAVEL
Regulamento
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

A concentração será no dia 07/04/2019 no Espaço Terral – Gaspar, com largada prevista para 08h00. O Passeio será realizado em qualquer condição climática.
Os participantes deverão chegar ao local de largada com 1 hora de antecedência.
O valor da inscrição é de R$60,00 + 1kg de alimento não perecível ou 1 unidade de material de limpeza para os trajetos de 20km e 40km, sendo que o participante deve preencher a ficha de
inscrição em todos os campos solicitados, com letra legível e sem abreviaturas e, se for menor de idade sua ficha deverá ser assinada pelo seu responsável legal.
Ao preencher a ficha de inscrição, o participante declara que:
a)
Participará do passeio ciclístico de livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores em nome do participante e de seus herdeiros, declarando
ainda estar saudável para participar do passeio.
b)
Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação nesse evento para finalidades legitimas, de divulgação do evento através de veículos
impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
O participante devidamente inscrito em qualquer percurso terá direito ao café da manhã que será servido no percurso e a 1 (um) almoço que será servido no local de chegada a partir das
12h00 no Terral Bar e Gastronomia (Restaurante do Espaço Terral).
O participante devidamente inscrito receberá um mapa da prova que deverá ser carimbado nos pontos definidos pela organização, e esse mapa servirá como prova de conclusão do passeio.
O participante que concluir o passeio receberá uma medalha personalizada do evento.
O participante que não cumprir o percurso por má fé, dificultar outros participantes, apresentar durante o passeio condutas anti-desportivas, agredir fisicamente ou verbalmente outro
participante e/ou organizadores perderá o direito dos itens 5 e 7.
Entrega do Kit: (A entrega do kit será definida e divulgada pela organização).

10.

No kit terá:
a)
Mapa da prova;
b)
Pulseira que dará direito ao café e almoço;
c)
Numeração que deve ser fixada na bicicleta;
d)
Brindes de apoiadores.

11.

Disposições Gerais:
a)
A comissão organizadora do PEDAL TERRAL, não se responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no passeio ciclístico, a terceiros ou outros participantes,
sendo esse de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
b)
O participante deverá ter uma bicicleta em bom estado: (freios funcionando, pneus cheios, etc);
c)
O participante deverá levar sua garrafa para hidratação;
d)
No dia do evento os itens de segurança obrigatórios são: capacete, luvas; sinalização dianteira e traseira.
e)
A organização recomenda aos participantes rigorosa avaliação médica no período que antecede o passeio;
f)
A organização disponibilizará socorrista na largada, percurso e chegada.
g)
Durante o percurso o participante deverá seguir as orientações do mapa, placas de sinalização e fiscais da prova.
h)
Os atendimento de emergência serão efetuados em rede pública;
i)
A organização poderá, a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o numero de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades
técnicas estruturais sem aviso prévio;
j)
É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento;
k)
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização.

Maiores informações: facebook/terral.gaspar – E-mail: terral.sc@gmail.com - Telefone: 99977-3471
-------------------------------------------------------------------------------------------------Comprovante de Inscrição
(Este comprovante deve ser apresentado na retirada dos kits junto com documento)

Nome do Inscrito:______________________________________________
Nº Documento de identificação:__________________________________

