
Regulamento: 

1. Este desafio não é uma corrida, e sim um passeio de nível moderado com ritmo 
controlado. Não Recomendado a iniciantes. 

 

2. Participa do Pedal Marco Zero 2021 por livre e espontânea vontade; em seu nome e 
de seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e 
Supervisores deste evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer 
consequências, acidentes, furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua 
participação neste desafio, NÃO cabendo qualquer tipo de indenização. 

 

3. Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, 
gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este desafio; até 
a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por 
motivos médicos. 

 

4. Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, 
seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 
provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo. 

 

5. Está ciente que o evento se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao 
trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume 
ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por 
sua participação neste evento. 

 

6. O roteiro do evento passa por muitas propriedades particulares. O nosso 
compromisso com os donos das terras é que somente os atletas identificados (camisa 
oficial do evento) passarão pelo trajeto. 

 

7. Haverá batedores na frente e no final do pelotão para controle de média de 
velocidade e para não ficar ninguém pra trás. 

 

8. Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, 
acessórios, capacete...) durante todo o evento. 

 

9. Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o 
tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e 
derivados sanguíneos. 

 

10. Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou 
limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades 
técnicas/estruturais, sem prévio aviso. 

 



11. Encerramento: 25/7/2021 ou se esgotarem as vagas (o que acontecer 
primeiro). 

 

Do Direito de Imagem: 

 

O Pedal Marco Zero 2021 será registrado em fotografia pela Organização e seus 
parceiros oficiais e 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 ao autorizador qualquer remuneração. 

 

Organização do Evento: 

 

Jacqueline Palmerston: 64.99281-6000 

Marcelo Pacheco: 62.98450-5064 

José Eustáquio 

Idelson Dias 

André Cardoso 

Romeu Santos 

facebook.com/pedalmarcozerocn 

instagram.com/pedalmarcozero 

 

 

 

 


