
REGULAMENTO 

  

  

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 

Utilizar a prática  das atividades físicas  (Caminhada, Corrida e 
Ciclismo) para  orientar  e lembrar a sociedade em geral da  
importância da Atividade Física na Prevenção ao  Câncer Próstata.  
Mobilizar Grupos de Pedal para uma ação solidária, um Grande 
Pedal Solidário, com arrecadação de brinquedos para serem 
doados no natal em comunidades  de Campos dos Goytacazes. 

  

1.1. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da FG Busines 
Place, empresa é a Idealizadora, Realizadora e Organizadora da PROVA.  

 

2. A PROVA 

  

2.1. Será no formato  LÚDICO composta por  Caminhada, corrida e ciclismo.  

O evento será no formato de Desafio Virtual de participação, onde todos os 
participantes irão ganhar o kit, camisa, medalha, adesivo especial, mochila 
(sacolinha), após confirmação da inscrição;  

DESAFIO LÚDICO  conta com CAMINHADA 40KM, CORRIDA 50KM, 
CICLISMO 100KM. O participante terá direito a receber seu kit 
independente da conclusão do desafio, bastará à realização da 
inscrição e pagamento da mesma. 
 
- DESAFIO LÚDICO VIRTUAL – Ciclismo 100km, Corrida 50km, 
Caminhada 40km; Masculino e Feminino.  
 
- PEDAL SOLIDÁRIO  20/12/2020 – SAÍDA 06:30 -  Campos x Lagoa 
de Cima, encerramento da campanha novembro azul, culminando com 
um grande pedal, café da manhã e arrecadação de brinquedos a 
serem doados no natal. 
 
- VALOR DA INSCRIÇÃO TANTO PARA O DESAFIO LÚDICO 
VIRTUAL, QUANTO PARA O PEDAL SOLIDÁRIO = R$ 60,00 REAIS 
COM DIREITO AO KIT COMPLETO E  
CAFÉ DA MANHÃ (EXCLUSIVO PARA O PEDAL SOLIDÁRIO) 
 



  
 
2.2. Programação:  

 INSCRIÇÕES:  03/11/2020  à  12/12/2020 aqui no 
WWW.ticketagora.com.br  no link disponível nas mídias sociais do 
Patrocinadores, ou direto com os responsáveis dos grupos de pedal  – 
Valor 60,00. Retirando Seu Kit nos  locais retirada. 

- PERÍODO DO DESAFIO 16/11/2020 A 17/12/2020; 

3. INSCRIÇÕES  
  

3.1. A taxa de inscrição para participação no Desafio Novembro Azul será de R$ 
60,00 (sessenta  reais), pagamento através de boleto gerado na inscrição ou 
cartão, podendo parcelar se preferir ou direto com os responsáveis dos grupos de 
pedal.  

3.2.  A inscrição para esse desafio  virtual estará liberada para todo o Brasil.  

 
3.3. Comprovação das atividades 
 
 
No  Desafio Lúdico  Virtual o participante poderá criar uma interação 
entre os participantes nas  mídias sociais dos patrocinadores, até que 
o desafio seja finalizado ou até mesmo utilizar os aplicativos 
disponíveis no mercado. 
 
  

3.4. A idade mínima é de 14 anos completos até 31/12/2020. 

    

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
  

4.1. O participante deverá acessar o site informado acima e preencher os dados 
solicitados para validação da inscrição. 

  

4.2. Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente, sendo 
obrigatório o preenchimento do endereço completo do inscrito para posterior envio 
do KIT  de participação ou retirada em pontos parceiros. 

  

4.3. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados 
cadastrais. 

http://www.ticketagora.com.br/


  

4.4.  Após a efetivação do pagamento, o participante receberá a confirmação de 
sua inscrição por e-mail e mensagem no celular; 

4.5. Outra forma de se inscrever, para aqueles que irão participar do Pedal 
Solidário é diretamente com os responsáveis dos grupos de pedal. 

  

  

5. ENVIO E VALIDAÇÃO DE RESULTADO 

  

5.1. O atleta é responsável por publicar seu resultado do desafio lúdico virtual. 

  

  

   6. REGRAS GERAIS DO EVENTO e 
CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS 

  

6.1. A prova  possui caráter  lúdico, nas respectivas condições  citadas acima;   

6.2. Caso o endereço tenha sido cadastrado errado, impossibilitando o envio dos 
kits  para o participante, o mesmo ficará responsável por retirá-los  kits nos pontos 
determinados pela organização; 

  

6.3. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 
apresentada no sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo e 
assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o 
"TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento.  

  

6.4. Ao participar do Desafio Novembro Azul o participante  cede todos os direitos 
de utilização de sua imagem e dos seus dados pessoais, renunciando ao 
recebimento de qualquer valor, quantia ou indenização ou renda que vier a ser 
auferida pela Organização pela TV, seus parceiros e patrocinadores  com direitos 
a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão. 

    

6.5. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações 
fornecidas na ficha de inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude 
comprovada, o participante será responsabilizado pelo fato, ficando sujeito ainda a 
sanções legais. 

  



6.6. Por se tratar de um Desafio Virtual, a organizadora não irá disponibilizar 
qualquer estrutura para os participantes, sendo disponibilizado profissional de 
saúde (socorrista)  apenas para o Pedal Solidário.  

  

6.7. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na 
prova, devendo estar  gozando de boa saúde. O participante isenta de toda e 
qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores, 
Patrocinadores e/ou Apoiadores da prova, de quaisquer responsabilidades que 
possam existir. 

  

6.8.  A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.   

     

6.9.  A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 
evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente, inclusive nas 
datas de início e término da inscrição e/ou desafio; 

  

  

  

  

  

  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

  

  

Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas 
faculdades e gozando de boa saúde para participação da prova, DECLARO para 
os devidos fins de direito que:  

  

1.      Estou ciente de que se trata de um Desafio  Virtual envolvendo caminhada, 
corrida e ciclismo.  

2.      Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA 
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 conseqüências  pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade 
de invalidez e morte), isentando  seus organizadores, apoiadores e patrocinadores 
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 



morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta 
PROVA. 

  

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

  

  

5.      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 a Organização e patrocinadores.  

  

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 conseqüência da 
minha participação nesta PROVA 
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