
 

 

Regulamento 2º Pedal dos Ventos do Cicloturismo 1. Ao participar deste evento, o participante assume 

total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, 

assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 2. É obrigatório o uso de equipamentos 

de segurança tais como capacete, entre outros, porém a organização não irá fornecê-los, fica o participante 

responsável pelos mesmos. 3. Os inscritos para o evento terão direito a café da manhã, frutas e hidratação 

durante o percurso, almoço. Os acompanhantes que quiserem almoçar ou tomar café no local do evento 

podem pagar junto site nas inscrições antecipadas ou pagar na hora pelos mesmos. 4. Ao participar deste 

evento, o participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, 

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. 5. 

Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de atendimento pré- hospitalar com 

ambulância para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento 

médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na 

Rede Pública sob responsabilidade desta. A Organização não tem responsabilidade sobre as despesas 

médicas que o participante venha a ter durante ou após o evento. 6. O participante ou seu (sua) 

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. 7. A segurança do 

evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos participantes. 8. 

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

realizadores, de nenhum valor correspondente à 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. 9. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os participantes. 10. 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. 

11. A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, 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. 

12. Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 13. A organização se reserva o direito de alterar qualquer 

dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas 

alterações na inscrição no local do evento. 14. Menores entre 17 anos podem participar deste evento, 

sendo assistido pelos pais, será necessária autorização por escrito do pai ou responsável ou deverá ser 

apresentado pelo participante no ato da inscrição; * Autorização de próprio punho feita no ato da inscrição, 

15. O participante que não estiver dentro dos termos do regulamento ou praticar atitude antidesportiva, 

será convidado a retirar-se 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. 16. O reparo mecânico 

à bicicleta, quando necessário, é de inteira responsabilidade de cada ciclista. 17.O evento será disputado 

no sistema de CICLOTURISMO (PRÓ, SPORT e INICIANTE), as quais irão largar juntos e dividindo-se durante 

o trajeto. O Trajeto PRÓ terá aproximadamente 50km e 1300m de altimetria, o SPORT terá 

aproximadamente 30km e 800m de altimetria, já o INICIANTE terá aproximadamente 20km e 300m de 

altimetria. 18 O ciclista deve sempre seguir o trajeto oficial, conforme sinalização e obedecer às instruções 

dos Agentes de Trânsito, Policiais Militares ou Staffs, não poderá tomar quaisquer atalhos. 18.1A 

responsabilidade de acompanhar o circuito oficial é de cada participante. Os ciclistas que saírem do circuito 

pré-estabelecido por qualquer motivo, devem retornar ao mesmo ponto exato de onde saíram. 18.2 O 

roteiro é totalmente sinalizado na forma vertical com Placas e na forma horizontal com Cal. O Passeio não 



 

 

terá uso exclusivo de quaisquer vias públicas ou privadas durante todo o roteiro e todos os regulamentos 

de trânsito regulares devem ser observados em todos os momentos durante a realização do passeio. 18.3 

O não cumprimento das regras acima eximirão a organização do 2º Passeio dos Ventos de Cicloturismo de 

quaisquer responsabilidades sobre acidentes e/ou danos causados ao patrimônio público ou privado 

incluindo danos morais eventualmente causados ou reclamados pelos participantes ou a terceiros. 19. O 

valor da inscrição para participação no evento é de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) para os primeiros 100 

inscritos, após isso o valor cobrado será de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) até dia 22/07/2018, em ambas 

as situações o participante terá direito ao café da manhã e almoço. 19.1 As inscrições serão realizadas 

através do site da Risco Zero Adventure pelo link: www.riscozeroadventure.com.br 5.2 A inscrição no 2º 

Passeio dos Ventos de Cicloturismo é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída 

por outra, em qualquer situação. 20. Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, 

acidente, condições meteorológicas, etc.), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 

indenização que não seja apenas e somente a devolução da taxa de inscrição. 21. 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. 21.1 Todos os participantes ao se 

inscreverem pelo sistema online do 2º Passeio dos Ventos de Cicloturismo estarão automaticamente 

concordando com todas as regras acima descritas. 

 


