REGULAMENTO DO PASSEIO CICLÍSTICO
‘BIKE APAE LEGAL 2019’.
Evento: PASSEIO CICLÍSTICO ‘BIKE APAE LEGAL 2019”, será
realizado pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém –
APAE BELÉM, no dia 25 de agosto de 2019.
Local e Horário:
O local de concentração, saída e chegada serão na APAE BELÉM, localizada
na Avenida Generalíssimo Deodoro n° 413, bairro Umarizal, com percurso
– Rua Domingos Marreiros – Avenida José Bonifácio – Avenida Duque de
Caxias (parada próximo ao Hangar – ponto de apoio/hidratação) – retorno
pela Duque de Caxias – Rua Antônio Barreto – Travessa Dom Romualdo de
Seixas – Rua Diogo Moía – Avenida Generalíssimo Deodoro (sede da
APAE).
A concentração será às 07h horas e o passeio iniciará às 07h15 horas.
A idade mínima para participação no passeio ciclístico é de 18 anos, todavia,
é permitida a participação de menores, desde que estejam acompanhados por
um responsável, maior de idade, que também esteja inscrito.
As inscrições serão realizadas antecipadamente na sede da APAE Belém, no
Pátio Shopping Belém e através do site Ticket Agora, em formulário próprio,
no período de 02 de agosto a 20 de agosto de 2019, cada participante inscrito
receberá uma camisa que será entregue nos dias 21 a 23 de agosto de 2019,
de 8h às 12h e de 14h às 18h, na APAE BELÉM, Av. Generalíssimo
Deodoro, nº 413, mediante apresentação de documento de identificação
oficial.
DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO
1. É de inteira responsabilidade do participante a veracidade das informações
preenchidas no formulário de inscrição.
2. O participante autoriza o uso de fotografias, filmes ou outras gravações
contendo imagens de sua participação no evento, para finalidades legítimas
de divulgação e comprovação do evento, através de veículos impressos,
televisivos, internet ou outros meios de mídia.
3. O participante assume a responsabilidade sobre toda ordem de possíveis
acidentes/incidentes, como também sobre danos de qualquer natureza que
venha a sofrer, não cabendo A APAE BELÉM responsabilidade por

prejuízos ou danos causados pelo participante, sejam ao patrimônio público,
a terceiros ou a outros participantes, sendo a eventual necessidade de
reparação de danos de única e exclusiva responsabilidade do agente
causador. A APAE BELÉM não se responsabilizará por perdas, extravios ou
danos que possam ocorrer com objetos dos participantes.
4. A APAE BELÉM recomenda aos participantes realizar avaliação médica
no período que antecede o passeio, como medidas preventivas, recomendase, também, o uso de equipamentos de proteção individual – EPI’s, não
sendo responsabilidade da APAE BELÉM fornecê-los.
5.O participante assume e expressamente declara que é conhecedor de seu
estado de saúde e capacidade física, e está devidamente apto para participar
do passeio.
6.Será disponibilizado aos participantes serviço de apoio médico com
ambulância para prestar os primeiros socorros e eventuais remoções. A
continuidade do atendimento médico será efetuada na Rede Pública, sob a
responsabilidade desta. A APAE BELÉM não terá responsabilidade sobre as
despesas médicas que o participante venha a ter durante ou após o passeio.
7. A APAE BELÉM fornecerá água aos participantes ao longo do percurso,
enquanto durar o estoque.
8. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.
9. Os participantes deverão obedecer ao percurso, ficando estritamente
proibida apresentação de conduta antidesportiva, agressões físicas ou verbais
a outros participantes e/ou organizadores.
10. Não é permitido o uso de bebida alcoólica ou outras substâncias ilícitas
durante o evento.
11. A organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos
ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função
de necessidades/disponibilidades técnicas estruturais sem prévio aviso. Em
caso de cancelamento do evento por motivos de força maior (condições
meteorológicas, etc.), a APAE BELÉM estará isenta de qualquer tipo de
indenização.
12.O participante se compromete a proteger o meio ambiente não jogando
lixo nas ruas.
13. O participante declara que leu e concorda com todos os termos do
presente regulamento, estando ciente de todas as suas responsabilidades e
comprometendo-se a cumpri-lo em sua integridade.

