REGULAMENTO 1º PASSEIO “REMADA XINGU”- PROVAS DE SÃO
SEBASTIÃO 2020
1. O ROTEIRO
O 1º Passeio “Remada Xingu” será uma das novidades nas Provas de São
Sebastião 2020, em comemoração ao padroeiro da cidade de Altamira-PA,
será realizado no dia 19 de janeiro de 2020 (domingo), na cidade de AltamiraPA, podendo participar pessoas de ambos os sexos devidamente inscritos de
acordo com o regulamento a seguir.
Este evento será realizado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus –
Catedral,
em
parceria
com
a
empresa
organizadora
VIA
EMPREENDIMENTOS.
O passeio terá largada e chegada à Praia da Orla, na Av. João Pessoa,
percorrendo um trecho de aproximadamente 12.5 km, realizando um abraço
simbólico na ilha do Arapujá.
A largada do passeio está prevista para as 06:30h (manhã). Com término
previsto entre 10:30h e 11:00h.
2. QUEM PODE PARTICIPAR?
Remadores de forma geral, utilizando caiaques, canoas e pranchas. Com idade
mínima de 16 anos.
3. DAS INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
A inscrição terá o valor de R$ 50,00 (lote único com 50 inscrições), e serão
feitas pela internet na página www.ticketagora.com.br ou fisicamente no Box do
Competidor, na Galeria 7 – Centro de Altamira/PA;
As inscrições estarão abertas a partir de 15 de novembro de 2019 até o dia 15
de janeiro de 2020 ou até preencher o número de inscrições;
Primando pela segurança dos participantes a comissão organizadora pode
determinar o cancelamento do passeio, iniciado ou não, por questões de
condições climáticas, segurança pública ou motivos de força maior;
Pessoas acima de 60 anos receberão 50% de desconto no valor de suas
inscrições, conforme Lei 10741/2003.
4. DO KIT DE PARTICIPAÇÃO (Atleta)
O kit de participação vinculado a inscrição é composto de: Camiseta Especial,
Sacola, número de inscrição para a canoa/caiaque/prancha e brindes de
patrocinadores (quando disponível);

A entrega do kit será realizada nos dias 17 e 18 de Janeiro, sendo que no
primeiro dia (sexta-feira), obedecerá ao seguinte horário das 09:00h às 19:00h.
No Sábado, o horário de entrega será das 09:00h às 14:00h, na GALERIA 7,
sito à rua 7 de Setembro, nº. 2070, Centro Comercial de Altamira/PA - Box do
Competidor;
5. REGRAS GERAIS DO EVENTO
Ao se inscrever neste passeio, o participante assume total responsabilidade
pelos dados fornecidos. Aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras;
O participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida em
qualquer tipo de transmissão e/ou divulgação, promoção. Internet ou em
qualquer mídia em qualquer tempo;
Durante todo o passeio haverá equipes de apoio (embarcadas) garantindo
suporte e segurança aos participantes, além de ponto de controle e
abastecimento para hidratação, com frutas e água;
Caso haja necessidade de remoção de participantes e seus equipamentos, a
comissão organizadora o fará, obedecendo ao princípio da precaução e
segurança dos envolvidos;
Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio
médico com ambulância para prestar os primeiros atendimentos e eventuais
remoções (em terra firme). A continuidade do atendimento médico,
propriamente dito, como de emergência ou de qualquer outra necessidade será
efetuada na Rede Pública sob responsabilidade desta. A organização não tem
responsabilidade sobre as necessidades que o participante venha a ter durante
e depois da prova;
A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para orientação dos participantes;
Não haverá reembolso, 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;
Menores de idade podem participar desde que sejam acompanhadas por um
responsável também inscrito no passeio. Se o participante for menor de 18
anos, será necessária a autorização do pai ou do responsável, que deverá ser
feita no ato da inscrição, sendo que este terá total responsabilidade pelo
menor;
A participação no passeio é individual;

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.
A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de inserir no passeio,
participantes especialmente convidados;
6. TERMO DE RESPONSABILIDADE
No ato da inscrição no evento o participante declara estar ciente deste
regulamento e para os devidos fins de direito declara que:
Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participação nesta prova
e que estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me
impeça
de
participar
de
atividades
físicas.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas consequências pela participação neste evento (que incluem possibilidade
de invalidez ou morte), isentando a organização do evento, seus
organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer
responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais, ou físicos que
porventura venha a sofrer advindos de minha participação nessa prova.
Declaro ter lido e aceito a me submeter a todos os termos do regulamento do
evento.
Recomendamos previamente rigorosa avaliação médica, inclusive a
realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas inscritos
oficialmente;
A organização do passeio e seus patrocinadores, não se responsabilizam por
prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no passeio, sendo de
única e exclusiva responsabilidade do autor;
A organização não se responsabiliza por treinos realizados por assessoria de
canoagem/remadores grupos de remadores, empresas do trade de turismo ou
atletas individuais que realizam treinamentos no âmbito do percurso da prova
fora de seu escopo de planejamento. A responsabilidade deve ser assumida
por quem promove e pratica, quer seja individual e/ou grupo;
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, este poderá em qualquer tempo ser
desclassificado do passeio;
O participante assume que participa deste passeio por livre e espontânea
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores,
realizadores e patrocinadores;
Não é possível a transferência de inscrição sobre nenhum pretexto,
sobremaneira em razão do contrato do seguro individual (apólice) que cada
atleta está envolvido quando efetiva seu ingresso no evento;

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;
Recomenda-se que o participante utilize o kit atleta fornecido pela organização,
sendo de suma importância para a promoção do evento, identificação e
segurança do mesmo;
A organização se reserva o direito de alterar qualquer item deste regulamento,
sem prévio aviso, conforme as necessidades do passeio informando estas
alterações na retirada do kit;
A organização não fornecerá equipamentos de segurança, ficando sob
responsabilidade do participante adquiri-los. Ex: coletes Salva Vidas.
7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O PASSEIO
(caso a caso)
Colete Salva Vida - Protetor Solar – Manteiga de Cacau (proteção labial) - Kit
Primeiros Socorros – Kit reparos (adesivo durepóxi e fita silver tape) – pequeno
canivete de bolso - Boné/Chapéu – Alimentação/suplementação especial
quando houver necessidade – Sapatilhas ou calçado próprio para uso náutico –
Luvas - Óculos escuros – Cuia/caneca/esponja – Saquinho plástico – Saco
para lixo - Cabo para amarrar a canoa/caiaque – Roupas confortáveis e
adequadas.
8. DA PREMIAÇÃO
A premiação, apenas para quem estiver inscrito regularmente, contemplará:
 1 medalha especial de participação para os que completarem o percurso
de 12.5km;
 Direito de participar dos sorteios ao fim do percurso (quando disponível).
9. REMIAÇÃO ESPECIAL
 Prêmio Motivação São Sebastião - Tradição, Pioneirismo e Fé.
1 troféu especial (equipe), com o maior número de inscritos, que
completarem a prova, reconhecidas legalmente pela comissão. No ato
da inscrição o atleta deverá indicar o nome da equipe, caso faça parte
de alguma organização;
 1 troféu especial, (remador, canoa, caiaque e/ou prancha fantasiada) em
homenagem a São Sebastião;
 1 troféu especial (canoa, caiaque e/ou prancha) quanto a originalidade
e/ou criatividade.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou
participação especial;
A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do passeio,
incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcial.
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.
A organização se reserva o direito de alterar qualquer item deste regulamento,
sem prévio aviso, conforme as necessidades da realização da prova
informando estas alterações na retirada do kit;

Final.

Altamira-PA, Novembro de 2019.

