
REGULAMENTO OFICIAL 

 2ª PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO   

DESCALVADO-SP 

1. SOBRE O PASSEIO CICLÍSTICO 

DATA: 07 de agosto de 2022 (Domingo) 

LOCAL DA SAÍDA: GINÁSIO DE ESPORTES, RUA Maestro Francisco Todescan, 631 
- Novo Jardim Belém, Descalvado – SP. 

HORÁRIO PREVISTO DE SAÍDA: 8:00h. 

O 2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO é uma realização da SELT 
“Secretaria de Esportes Lazer e Turismo" com o apoio da Prefeitura Municipal de 
DESCALVADO-SP, no intuito de promover o turismo, e fortalecer a economia local. 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: Capacete afivelado. 

EQUIPAMENTOS IMPORTANTES: luvas, óculos, retrovisores, buzina, farol, roupas e 
coletes refletores.  

EQUIPAMENTOS PROIBIDOS: Não será permitido a utilização de bicicletas 
motorizadas ou equipamentos que coloquem em risco a integridade física do próprio 
ciclista ou de qualquer participante.  

2. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS  

A largada será realizada no dia 07/08/2022, com qualquer condição climática. Porém a 
organização é soberana para decisões e atitudes que preservem a segurança de seus 
participantes podendo cancelá-lo, atrasá-lo ou suspendê-lo o evento. 

3. PERCURSO  

O passeio terá a distância de aproximadamente 25km poderá ser em asfalto e 
estradas rurais (terra) tendo a saída e chegada no Ginásio de Esportes. O percurso é 
recomendado para todos os ciclistas inscritos legalmente, que tenham um pouco de 
preparo para distância e habitualmente pedale em terra, indo até os mais 
experientes, necessitando também certo condicionamento físico.  

O evento será realizado sem restrição ao trânsito de veículos, não sendo 
totalmente fechado, devendo o participante manter-se a direita durante o percurso 
e obedecer às leis de trânsito, e ficar atento aos outros ciclistas, sendo cordial 
com seus companheiros, organização e público geral. 

Haverá um ponto de hidratação, porém pedimos que os inscritos levem também sua 
hidratação, haverá ambulância no evento para eventuais necessidades. 

Não se trata de competição, cada ciclista poderá obedecer seu próprio ritmo, podendo 
fazer paradas para descanso ou para tirar fotos a qualquer momento. É obrigatório a 
todos os participantes do evento seguir as sinalizações que houver no percurso. 



A duração máxima será de 2h (duas horas) e o ciclista que, em qualquer dos trechos, 
não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar do evento por 
questões de segurança. 

4. PREMIAÇÃO 

O 2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO, não terá caráter 
competitivo, trata-se de um passeio turístico.  

Não haverá premiação em dinheiro. 

Todos os ciclistas que concluírem o passeio de forma legal, e estejam regularmente 
inscritos, receberão uma medalha ou um troféu de participação. 

5. IDADE MÍNIMA 

A idade mínima de participação é de 14 anos de idade, desde que regularmente inscrito 
e de acordo com todos os itens do regulamento.  

Os ciclistas menores de 18 anos só poderão participar do evento, acompanhados com 
autorização por escrito dos pais ou responsável legal. A autorização deverá estar 
acompanhada de cópia de um documento com foto, que será retida pela organização 
no ato da retirada da pulseira de inscrição, que dá acesso ao evento. 

6. INSCRIÇÕES  

Inscrições até 01/08/2022, ou até atingir o limite de participantes, a critério da 
organização. 

COM CAMISETA R$ 28,00 + doação de 1kg de alimento não perecível. 

SEM CAMISETA R$ 14,00 + doação de 1kg de alimento não perecível.  

No valor total da inscrição já está incluso a taxa de administração do site. 

Solicitar demais informações pelo Whatsapp: 19-99683-06999  

As inscrições serão realizadas pela internet através do site www.portorun.com, poderão 
sofrer alterações de quantidade de acordo com critérios definidos pela organização. Os 
participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição. NSCRIÇÃO PARA IDOSO  

7. INSCRIÇÃO INTRANSFERÍVEL  

A inscrição no 2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO é individual 
e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer 
situação. O participante que ceder sua pulseira para outra pessoa será responsável por 
qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando a organização de 
qualquer responsabilidade. 

SOBRE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO NO EVENTO E A CAMISETA BRINDE 

07/08/2022 das 6:20h às 7:20h (Retirada no dia e LOCAL DO EVENTO, Ginásio de Esportes) 



A camiseta será retirada no dia e local do evento, junto com a pulseira de identificação. 

A medalha ou mini troféu será entregue apenas para os ciclistas que concluírem o 
passeio e que estiverem com a pulseira de identificação do evento.  

8. BICICLETAS E EQUIPAMENTOS 

É permitido o uso de qualquer tipo e modelo de bicicletas que estejam em boas 
condições de uso e revisada (bicicletas motorizadas estão proibidas de participar). 
Obrigatório utilizar “capacete afivelado”. O ciclista fica responsável por possuir 
câmera de ar reserva e pela troca de pneus. Reserva-se à organização do evento o 
direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue inadequado para a 
utilização no evento. Todo equipamento que o ciclista utilizará no passeio poderá ser 
checado pela organização antes da saída, e ter seu uso vetado, caso seja considerado 
impróprio ou de risco para participação no evento. 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS: Capacete afivelado. 

EQUIPAMENTOS IMPORTANTES: Luvas, óculos, retrovisores, buzina, farol, roupas e 
coletes refletores.  

EQUIPAMENTOS PROIBIDOS:  

Não será permitido a utilização de bicicletas motorizadas ou equipamentos que 
coloquem em risco a integridade física do próprio ciclista ou de qualquer participante.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Ao participar da 2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO, o 
participante assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente 
o Regulamento do evento, participando por livre e espontânea vontade, sendo 
conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação no evento, antes, durante e depois da mesma.  

2. Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 
participação no evento, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 
mesmos, durante ou após o evento. O participante é responsável pela sua condição 
física e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do percurso.  

3. Haverá, para qualquer tipo de emergência, uma ambulância disponível no local. O 
atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será 
efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. O PARTICIPANTE ou seu 
(sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento 
eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção / 
transferência até seu atendimento médico.  

4. A organização da 2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO poderá 
alterar data, percurso e local, ou até mesmo suspender O EVENTO por qualquer 
questão que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e / ou 
motivos de força maior. 



§ Parágrafo único: Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente às despesas de viagem, 
transporte, hospedagem, alimentação e ou quaisquer outras despesas caso haja 
necessidade de alteração de data, percurso ou cancelamento do evento. 

5. A organização da 2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO reserva-
se o direito de incluir no evento participantes ou equipes especialmente convidadas. 

6. Recomendamos que cada participante leve sua hidratação/seu lanche durante 
o percurso. 

7. Todos os participantes do evento, ciclistas, staffs, organizadores e público em geral, 
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a 2º PASSEIO CICLÍSTICO 
TURÍSTICO DE DESCALVADO, seus patrocinadores, apoiadores e a organização do 
evento. O participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua 
imagem divulgada em fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou 
qualquer outro meio de comunicação sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, 
além de aceitar e concordar em receber e-mails, ligações, mensagens, folhetos, ou seja, 
qualquer tipo de publicidade e propaganda enviada aos participantes pelos 
parceiros/apoiadores/patrocinadores. Renuncia o recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em 
qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos ao evento têm o direito reservado 
aos organizadores. Qualquer forma de divulgação/interesse em destinar um profissional 
para a cobertura do evento ficará sujeito à aprovação dos organizadores do evento. 

8. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados 
pela organização, para que sejam registradas e respondidas. As dúvidas ou omissões 
deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, 
não cabendo recurso a estas decisões. 

9. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir 
ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.  

10. Ao se inscrever neste evento, o participante assume automaticamente o 
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os 
itens supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não 
recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada 
pelos organizadores do evento.  

11. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e a 2º PASSEIO CICLÍSTICO 
TURÍSTICO DE DESCALVADO, pertencem a organização. 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 
DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de um passeio ciclístico com distância de 
aproximadamente 25km (nível intermediário). 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento e estou 
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 
atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nesse evento (que incluem possibilidade de invalidez 
e morte), isentando a organização, seus voluntários, colaboradores e patrocinadores da 
2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO, DE TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura 
venha a sofrer, advindos da participação no evento. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 
do evento. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 
kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, 
nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por 
escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco 
a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser 
retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 
prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, 
e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização 
destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio 
à equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, 
e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado do 
local do evento em qualquer tempo. 

7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, 
sem geração de ônus para os organizadores, mídia e patrocinadores.  

9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 
participação nesse evento 

 

. 

 



Aceito o Termo de Responsabilidade 

Termo de Responsabilidade PARA MENORES. 

Declaro que participo da 2º PASSEIO CICLÍSTICO TURÍSTICO DE DESCALVADO no 
dia 07/08/2022 por livre e espontânea vontade, isentando assim de qualquer responsabilidade os 
Organizadores, Colaboradores, Patrocinadores e Realizadores do evento, declaro também ter 
lido TODO o regulamento e estou de pleno acordo com todos os seus itens, normas e regras, 
não podendo alegar futuramente não concordar com as mesmas. 
 
Declaro gozar de boa saúde , estar em boa forma física e ter treinado adequadamente para esta 
prova. 
 
Autorizo, por meio desta, o uso de minha imagem para fins legítimos, renunciando o 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a qualquer meio de 
transmissão. 
 
Assumo que todo material e equipamentos necessários para minha participação na prova são 
exclusivamente de minha responsabilidade, bem como exclusivamente MINHAS despesas de 
viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras 
despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou 
depois do mesmo. 
 
Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, me incluindo automaticamente no banco de 
dados da ORGANIZAÇÃO, autorizando-o, a enviar-me correspondências eletrônicas ou físicas 
sobre propagandas, notícias, promoções ou ações comerciais desenvolvidos pelo mesmo e ou 
por seus parceiros.  

 

NOME DO PARTICIPANTE:_________________________________________________. 

Nº do RG ou CPF:______________________________ DATA NASC. ____/____/______. 

 

MENORES DE 18 ANOS DEVEM INFORMAR ABAIXO OS DADOS DOS  

RESPONSÁVEIS. 

 

RESPONSÁVEL LEGAL PELO PARTICIPANTE  

Nome: _________________________________ 

Assinatura:_____________________________ 

Nº do RG ou CPF: _______________________ 

 

“É obrigatório entregar esse Termo de Responsabilidade na retirada da pulseira”. 


