
REGULAMENTO 

4º CICLOTURISMO THERMAS MACHADINHO 

 27 a 29 de março de 2020 

 

1.DOS PARTICIPANTES: 

Poderão participar do pedal: 

1.1. Inscritos do sexo feminino e masculino 

1.2. Os inscritos poderão representar alguma empresa, entidade, escola ou clube.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

Para participar do pedal os inscritos deverão: 

2.1. preencher a ficha de inscrição com os seguintes dados: nome completo, idade, cidade, 

CPF, telefone, e número da camiseta que usa.  

2.2. A inscrição estará disponível no site www.machadinhothermas.com.br  

2.3. O valor da inscrição será de R$75,00 incluso: 1 entrada para o balneário, pontos de apoio, 

café da manhã, almoço (costelão fogo de chão), lava bike, vestiário para banhos, e os 

primeiros 150 inscritos ganham camiseta.  

 

3. DA PROGRAMAÇÃO: 

A programação inicia no sábado dia 28/03/2020 OPCIONAL 

3.1 Programação OPCIONAL 28/03/2020  

-16h passeio urbano, com premiação para bicicleta mais enfeitada e ciclista mais antigo. 

-18h Happy Hour  

3.2 INSCRIÇÃO VÁLIDA PARA O DOMINGO 29/03/2020 

-07h Café da manhã, entrega dos kits e inscrições  

-7h50 sorteio pacote 2 diárias casal no Machadinho Thermas Resort SPA 

-08h largada para o pedal  

-12h almoço costelão fogo de chão com música ao vivo no Thermas Machadinho 

 

4. DA PREMIAÇÃO: 

4.1. Medalhas para todos os inscritos 

4.2. Sorteio de 2 diárias para um casal no Machadinho Thermas Resort SPA  

 

5. DO PERCURSO 

http://www.machadinhothermas.com.br/


5.1. Passeio ciclístico pelo interior de Machadinho RS com trajeto de 25 e 45 km (com trilhas 

adicionais). 

6. BENEFICIOS: 

Todos os inscritos terão direito a: 

6.1. Uma entrada para o balneário Thermas Machadinho  

6.2. Pontos de apoio 

6.3. Café da manhã 

6.4. Almoço 

6.5. Lava Bike e vestiários para banho  

6.6. Os primeiros 150 inscritos ganham camiseta  

 

6. INFORMAÇÕES: 

Telefone (54) 3551 4750  Whats: (54) 98408-8272 

Site: www.machadinhothermas.com.br / www.thermasmachadinho.com.br  

Facebook: @machadinhothermas / @machadinhobikers / @thermasmachadinho 

Instagram: @machadinhothermas / @turismomachadinho 

E-mail: atendimento@thermasmachadinho.com.br / eventos@machadinhothermas.com.br  
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