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REGULAMENTO EVENTO ROTA DAS CATEDRAIS 
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1 DAS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  

1.1 Poderão participar do evento homem ou mulher, acima de 18 anos, e que assuma 

ser conhecedor de seu estado de saúde física e mental, e que possua capacidade para 

realizar o percurso estabelecido para o evento.  

1.2 Adolescentes com idade entre 16 e 18 anos incompletos somente poderão participar 

do evento com a apresentação, quando da retirada do kit, da autorização preenchida e 

assinada pelos pais ou responsável legal, com firma devidamente reconhecida em 

cartório.  

1.3 Não é permitida a participação e a inscrição de menores de 16 anos.  

1.4 A inscrição deverá ser efetuada pelo site https://www.ticketagora.com.br/e/rota-

das-catedrais-30239. 

1.5 Após a efetivação da inscrição, a organização do evento não reembolsará o valor 

da inscrição aos participantes que desistirem de participar, apenas para os casos de 

inscrição online, dentro do prazo de 7 dias (Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor).  

1.6 O pedido de cancelamento nos casos apresentados no item anterior deverá ser feito 

através do e-mail contato@p14comunicacao.com.br, informando nome completo, CPF 

e número da inscrição.  

1.7 A participação no evento é individual, ou seja, cada número de inscrição será 

referente a um único participante, com possibilidade de transferência de numeração 

para outra pessoa até no máximo dia 02/05/2022. Caso haja necessidade de 

transferência, o inscrito deve justificar a organização e autorizar a transferência por 

escrito, encaminhando os dados do novo participante para o e-mail: 

contato@p14comunicacao.com.br  

1.8 É terminantemente vedada a transferência da inscrição (kit) a qualquer outra pessoa. 

Em caso de transferência irregular, fica estabelecida a responsabilização civil de forma 

solidária e objetiva do inscrito com relação aos atos praticados pelo participante 

irregular. Ademais, exime os organizadores, patrocinadores, equipe de apoio, staff ou 

voluntários do evento, por acidentes ou danos, não cabendo qualquer tipo de 

indenização, inclusive com relação a cobertura securitária.  

1.9 O participante assume total responsabilidade pelos dados fornecidos à equipe 

organizadora, afirma a veracidade das informações na ficha de inscrição e caso haja 

fraude comprovada, o participante será excluído do evento.  

1.10 O participante ACEITA TOTALMENTE O REGULAMENTO, assume as despesas 

de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.  

1.11 O participante declara que é de espontânea vontade a sua participação e que 

isenta os Organizadores, Patrocinadores e Equipe de Apoio, Staff e Voluntários do 

Evento, de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências de 
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acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação neste evento, 

NÃO cabendo qualquer tipo de indenização.  

1.12 Com relação ao número de identificação, deve ser fixado visivelmente na bike de 

cada participante, assim como a pulseira, sendo o uso obrigatório durante todo o 

percurso do evento.  

1.13 O uso desses itens, a pulseira e no número de identificação na bike, é o que permite 

o inscrito ter acesso ao café da manhã, aos pontos de hidratação, suporte aos carros 

cata osso e a retirada da medalha no ponto final do evento, na arena da praça de 

convivência da Catedral de Maringá - PR.  

1.14 O inscrito que, em qualquer momento, deixe de atender às regras descritas neste 

regulamento, será, automaticamente, excluído da participação do evento.  

1.15 Todos os inscritos receberão medalha Finisher ao término do percurso, devendo, 

para tanto, apresentar a pulseira de identificação.  

1.16 Não haverá qualquer premiação em dinheiro, uma vez que o evento não se trata 

de competição esportiva, mas apenas de percurso recreativo.  

 

2 DA RETIRADA DE KITS  

2.1 Para retirada do KIT, o inscrito deverá portar documento original com foto e 

comprovante de inscrição (impressa ou digital), assim como a entrega do termo de 

responsabilidade devidamente preenchido e assinado, e autorização do responsável 

legal, no caso de menores entre 16 e 18 anos incompletos.  

2.2 A retirada do KIT só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação da 

cópia impressa ou via foto (WhatsApp) de documento de identificação (RG ou CNH) do 

inscrito e estar sob posse do termo de responsabilidade preenchido e assinado pelo 

inscrito.  

2.3 O participante que não retirar seu Kit nas datas estipuladas pela organização (Item 

2.6), será considerado como desistente, não tendo o direito de requerê-lo em data e 

horário posterior, nem mesmo direito a reembolso da taxa de inscrição.  

2.4 Não será permitida a alteração do tamanho da camisa de ciclismo no momento da 

retirada, os kits serão entregues conforme informações cedidas no ato da inscrição, sem 

possibilidade de qualquer alteração no ato da entrega.  

2.5 Os itens constantes dos kits deverão ser conferidos pelos participantes no momento 

da retirada, não havendo qualquer possibilidade de reposição de itens após tal 

oportunidade.  

2.6 Os kits poderão ser retirados nos seguintes pontos e datas:  

 

a) Cidade: Maringá/PR 

Data: 18/5 quarta-feira, três dias antecedente ao evento.  

Horário: das 10h às 18h30.  

Local: Fórmula Renault – Av. Colombo, 3981 – Zona 7 (Maringá/PR) 
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b) Cidade: Londrina/PR  

Data: 19/5 quinta-feira, dois dias antes do evento.  

Horário: das 10h às 18h30.  

Local: Fórmula Renault – Av. Tiradentes, 977 – Jardim Sangri-lá A (Londrina/PR) 

 

2.7 Em casos excepcionais e com prévia justificação da impossibilidade de retirada do 

kit nos dias acima disponibilizados, por meio do e-mail 

contato@p14comunicacao.com.br ou pelo telefone (43) 3304-8143, será permitida a 

retirada do kit no dia do evento 21/05, antes da largada, sendo que o inscrito deverá 

comparecer no local da concentração (Catedral Metropolitana de Londrina) às 6h para 

retirada.  

 

3 DAS EMERGÊNCIAS  

3.1 Todos os participantes regularmente inscritos no evento estarão cobertos por seguro 

de acidentes e hospitalar, no valor da apólice contratada pela Organização do Evento.  

3.2 Apenas estarão cobertos pelo seguro de acidentes pessoais e hospitalar, os 

participantes que efetuarem a inscrição e tiverem a mesma homologada pela 

Organização do Evento, não havendo qualquer responsabilidade da Organização de 

Evento e da seguradora contratada quanto a indivíduos que não a tenham a inscrição 

homologada pela Organização do Evento e ou não estejam participando regularmente 

do percurso.  

3.3 Será disponibilizado serviço de socorro (AMBULÂNCIA) para atendimento 

emergencial e para a remoção dos participantes aos hospitais da rede pública de saúde.  

3.4 O participante ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema 

de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e 

médico entre outros), eximindo a Organização do evento e a Seguradora contratada de 

qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.  

3.5 Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os inscritos.  

3.6 A Equipe de Socorro Médico poderá retirar do evento qualquer participante que não 

se demonstre apto a participar do evento, ficando sob sua discricionariedade tal decisão.  

3.7 O participante declara que conhece os riscos de acidentes durante o percurso, que 

incluem a possibilidade de traumas, invalidez, desaparecimento e até morte. 

 

4 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES  

4.1 O inscrito deve utilizar durante todo o percurso capacete e roupas adequadas, portar 

um documento de identidade ou pulseira de identificação contendo seus dados 

pessoais, além de placa de identificação e pulseira personalizada do evento. É 

recomendado o uso de óculos, protetor solar, mochila, alimentos e água.  

4.2 O inscrito deverá respeitar o percurso pré-estabelecido, não havendo qualquer 

responsabilidade dos organizadores quanto a desvios de percurso realizados por 

vontade própria do participante.  
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4.3 O participante deverá respeitar as leis de trânsito, uma vez que o percurso será 

realizado por vias públicas, rodovias e estradas rurais.  

4.4 O inscrito compromete-se a seguir atentamente as orientações dos organizadores e 

da equipe de socorro, aumentando assim a sua segurança e dos outros participantes 

durante todo o percurso.  

4.5 É de responsabilidade do participante superar obstáculos que apareçam durante o 

percurso.  

4.6 O inscrito é o responsável pela guarda dos seus equipamentos (bicicleta, acessórios, 

capacete...) durante todo o percurso; não havendo reembolso, por parte da organização, 

bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento.  

4.7 Todos os inscritos devem zelar pela boa imagem do mountain bike e pela 

preservação da natureza.  

4.8 Não é permitido degradar o meio ambiente, descartar embalagens, objetos e/ou lixos 

na natureza ou em local não apropriado. Todo o lixo deve ser recolhido pelo próprio 

inscrito, que deve descartar nas lixeiras, localizadas nos pontos de apoio e/ou carregar 

consigo até um local de descarte correto.  

4.9 O inscrito compromete-se a parar e descer de sua bike para ajudar o outro 

participante, caso necessário.  

 

5 ORGANIZAÇÃO DO EVENTO  

5.1 Ao se inscrever no evento, o participante disponibiliza seus dados e AUTORIZA aos 

organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que, a 

qualquer tempo, enviem, no endereço eletrônico (e-mail), mala direta ou promoções. 

5.2 A organização do evento reserva-se o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas 

alterações na retirada do Kit.  

5.3 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.  

5.4 O trajeto é pré-estabelecido e pode ser alterado a critério e necessidade da 

organização. Não é permitido desviar por outro caminho ou corte do percurso indicado. 

No início do percurso, todos os inscritos seguirão as motos de policiamento até o ponto 

determinado pela organização, após este ponto todos os inscritos poderão seguir o 

percurso no seu ritmo respeitando as sinalizações de trânsito normal e a sinalização do 

trajeto/percurso. Serão percorridos trechos na parte na zona urbana com estradas 

pavimentadas, e zona rural com estradas não pavimentadas, em vias públicas e também 

em propriedades particulares, contendo pedras, paralelepípedo, valetas, chão batido, 

pasto, bem como qualquer local por onde seja possível o trânsito de bicicletas (mountain 

bike).  

5.5 Durante o percurso os participantes terão apoio de carro cata osso, não havendo 

mecânico para manutenção de bikes.  
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5.6 O evento terá duração máxima de 10h (dez horas) e será realizado das 7h às 17h, 

com tolerância de mais 30 minutos – 17h30 - sendo a praça da Catedral de Maringá - 

PR o ponto final do percurso, e todos os equipamentos/serviços serão desligados e 

desativados após este horário.  

5.7 O inscrito que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do 

percurso, poderá ser convidado a subir no carro cata osso, finalizando o percurso neste 

ponto, a partir do qual a organização não será mais responsável por qualquer tipo de 

serviço ou apoio a este participante.  

5.8 Os pontos de abastecimento/hidratação oferecidos pela organização estarão 

disponíveis somente para os participantes regularmente inscritos, que estarão com o 

número na bike e usando a pulseira de participação.  

5.9 Os briefings (instruções/avisos) serão realizados pelos organizadores antes da 

largada.  

 

6 DO DIREITO DE IMAGEM  

6.1 Todos os registros em vídeo e fotográfico realizados pela organização e seus 

parceiros oficiais serão utilizados nas páginas do evento e nas diversas mídias sociais. 

Aqueles que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-

la por escrito à organização antes do evento. Caso contrário estarão, automaticamente, 

autorizando a sua utilização de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter 

total, definitivo, irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou de número de 

vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida aos 

inscritos/participantes/colaboradores qualquer remuneração.  

6.2 Todos os inscritos do evento, staffs, colaboradores, organizadores, patrocinadores 

e público em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a empresa 

organizadora – P14 SPORTS.  

 

7 COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO  

7.1 Consideram-se meios oficiais de comunicação da organização:  

www.facebook.com/RotaDesafio;  

www.instagram.com/rotadascatedrais;  

e o e-mail: contato@p14comunicacao.com.br 

http://www.facebook.com/RotaDesafio
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