REGULAMENTO DO 2º PASSEIO CICLÍSTICO – Bike Cooperativo
SICOOB CREDIADAG
DIA C – DIA DE COOPERAR
1. DO PASSEIO:
1.1. O 2° Passeio Ciclístico, Bike Cooperativo, do SICOOB CREDIADAG será realizado no dia 16/09/2018
(domingo), na cidade de Goiânia, em percurso definido pela organização, podendo dele participar, associados e não
associados, de ambos os sexos, mediante prévia inscrição.
1.2. Percurso: O passeio terá largada em frente a sede do SICOOB CREDIADAG, na Rua 1.126 n° 505, Quadra 230
lote 01 Loja 03, Setor Marista, em Goiânia/GO Saída da rua 1.128, Alameda Ricardo Paranhos, rua 135, Av 136, Av.
Dep. Jamel Cecílio, Av E, Rua 109, Av Alameda dos Alpes, rua 12, Parque Flamboyant, rua 14-a Jardim Goiás, Av H,
rua 72, rua 77, Av A, rua 115, rua 83, rua 82, Praça Cívica, Av Cora Coralina, Alameda Ricardo Paranhos, Av 85, rua
1126, rua 1128, SEDE DA COOPERATIVA.
1.3. Horário de largada: A largada do passeio está prevista para às 9h00 do dia 16/09/2018 - domingo.
2. REGRAS GERAIS DO EVENTO:
2.1. Ao se inscrever neste passeio, o participante assume ter pleno conhecimento de todos os termos, regras e
condições previstas neste regulamento, aderindo-o e assumindo total responsabilidade pelos dados fornecidos.
2.2. Será admitida a participação de menores no evento, desde que previamente autorizados pelos seus respectivos
pais e ou representantes legais no formulário próprio no ato da inscrição e desde que estejam acompanhados por
estes no passeio.
2.3. O participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direto da arena (percurso),
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida em qualquer tipo de divulgação, promoção,
em qualquer mídia, a qualquer tempo;
2.4. Foi solicitado o apoio emergencial público aos participantes do evento, para os primeiros atendimentos e
eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico, propriamente dito, como de emergência ou de qualquer
outra necessidade será efetuada na Rede Pública sob responsabilidade desta, ou as custas do próprio participante.
2.5. A organização não tem responsabilidade sobre as necessidades que o participante eventualmente venha a ter
durante e depois da prova;
2.6. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes;
2.7. Não haverá reembolso e ou indenização por parte da organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e
realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no
passeio, independente de qual for o motivo;
2.8. Recomenda-se prévia avaliação médica para todos os participantes e interessados no evento, assim como se
recomenda que aqueles portadores de quaisquer doenças e ou enfermidades pré-existentes evitem o passeio.
2.9. A organização do passeio e seus patrocinadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
participante inscrito no passeio;
2.10. Poderão os organizadores suspender o passeio, sem prévio aviso, por motivo de força maior e ou caso fortuito;
2.11. O participante que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou por
omissão deixe de comunicar a organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser
desclassificado do passeio;
2.12. O participante assume que participa deste passeio por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores e realizadores e eventuais patrocinadores.
2.13. É vedada a cessão e ou transferência da inscrição;
2.14. Ao se inscrever o participante disponibiliza seus dados e autoriza o envio em seu nome no endereço eletrônico
ou físico, informativos e ou qualquer outro tipo de correspondência;

2.15. A organização não fornecerá equipamentos de segurança, ficando sob responsabilidade dos participantes
adquirir e utilizar todos os equipamentos de segurança para o passeio, entre os quais capacetes, luvas,
sinalizadores, isentando a organização de qualquer responsabilidade.

3. DAS REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO:
3.1. O passeio terá duração aproximadamente de 03:00h.
3.2. A participação no passeio é individual.
3.3. O participante assume, e expressamente declara, que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade física
e, está devidamente apto a participar do passeio, havendo treinado adequadamente para o mesmo.
3.4. A organização do evento reserva-se o direito de inserir no passeio, participantes especialmente convidados.
3.5. A organização não irá fornecer serviços mecânicos, sendo de responsabilidade do ciclista o seu conserto antes,
durante ou depois da prova.
3.6. A bicicleta, hidratação e material de segurança, são de responsabilidade dos participantes.
3.7. É obrigação de cada ciclista levar consigo todo alimento e bebida que irá consumir durante o percurso.
3.8. A organização do evento também se reserva o direito de alterar o percurso e a duração do passeio,
independentemente de prévio aviso.
4. DAS INSCRIÇÕES, DO LIMITE DE PARTICIPANTES E PRAZOS:
4.1. As inscrições serão feitas única e exclusivamente na sede do SICOOB CREDIADAG, com endereço na Rua
1.126 n° 505, Quadra 230 lote 01 Loja 03, Setor Marista, em Goiânia/GO.
4.1.1 As inscrições serão limitadas a 200 (duzentos) participantes, ficando assegurado aos primeiros 120 (cento e
vinte) inscritos, como cortesia da organização, o recebimento de 01 (uma) uma camiseta comemorativa do evento.
4.2. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 14/09/2018 (sexta-feira) às 16:00h.
4.3. A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos do passeio.
4.4. Da taxa de inscrição: 02 kg de alimentos não perecíveis ou 2 litros de leite, por cada participante, a ser
entregue à organização no ato da inscrição.
4.5. Os alimentos arrecadados com a inscrição dos participantes serão doados pelo SICOOB CREDIADAG a uma
instituição de caridade na cidade de Goiânia.

5. INFORMAÇÕES GERAIS:
5.1. Não haverá qualquer premiação no passeio, constituindo-se o mesmo como mera atividade recreativa.
5.2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do passeio, incluir ou alterar este
REGULAMENTO, total ou parcial.
5.3. Informações, dúvidas sobre o evento, regulamento ou inscrições, deverão ser enviadas para o e-mail:
amelia@sicoobcrediadag.com.br ou eudenes@sicoobcrediadag.com.br, ou pelo telefone: (62) 3273-2024

