Expedição Joinville Bike Tour
DATA DO EVENTO: 26 de Setembro de 2021
Joinville - SC

REGULAMENTO DA EXPEDIÇÃO

Sugerimos a leitura completa deste regulamento, para compreensão geral de todo o processo que envolve
a realização, haja vista que poderá sofrer alterações necessárias a critério da organização ou ainda por
motivo de força maior, em razão dos protocolos de segurança alusivo covid-19.
A Expedição Joinville Bike Tour não é uma competição, não será aferido o tempo dos participantes, o
atleta é tem a liberdade de escolher a hora e a ordem dos pontos de check-in.
Os pontos de check-in estarão abertos entre 07 e 15 horas no Domingo dia 26 de Setembro de 2021
É obrigatório que o participante esteja de capacete e com o número da bike visível
Não será validado o check-in se o participante não estiver com seu número da instalado na bicicleta
Após a realização do check-in o atleta retira sua medalha no Centreeventos Cau Hansen , no Domingo
entre 10 e 17 horas, a medalha só será entregue mediante a comprovação da realização dos check-ins
Pontos de check-in:
1- Pórtico de Joinville
2- Vila Nova - Pista do Brema
3- Estrada Mildau - Quinta da Mildau
4- Estrada Bonita – Vale Verde Eco-Turismo

1- LIMITE DE PARTICIPANTES:
A Expedição Joinville Bike Tour terá um limite de 1500 participante

2-

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

A Expedição Joinville Bike Tour será realizada em qualquer condições climáticas, dentro dos padrões de
segurança estabelecidos.

3-

INSCRIÇÃO INTRANSFERÍVEL

A inscrição na Expedição Joinville Bike Tour é individual e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser
substituída por outra, em qualquer situação.
Não será permitida a troca de dados da inscrição.
O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que
esta venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade da organização da corrida, seus patrocinadores e
apoiadores envolvidos na corrida.

4-

INSCRIÇÕES

As inscrições somente serão realizadas pela Internet, até dia 15.09.2021 ou quando esgotarem as vagas.
NÃO SERÃO REALIZADAS INSCRIÇÕES NA RETIRADA DO KIT OU NOS DIAS DO EVENTOS
Destacamos que caso a Expedição Joinville Bike Tour não seja realizada na data de 26/09/2021, em função da
pandemia da COVID-19 (CORONAVÍRUS), de futuros decretos e portarias de órgãos públicos competentes
Federais, Estaduais ou Municipal, e venham a serem transferidas, as inscrições já realizadas e pagas continuarão,
automaticamente, válidas para as novas datas a serem definidas.

5- SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES:
A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, aumentar ou limitar o número de
inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;
6- VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES:
As participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja
fraude comprovada, a atleta será desclassificada da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou
documental.

7- ENTREGA DE KITS
As datas, local e horários para retirada dos kits, serão informados até na semana da realização do evento.
8-

RETIRADA DE KIT

O kit poderá ser retirado pelo atleta apresentando um documento de identificação com foto.

A retirada de kit poderá ser efetivada por terceiros mediante a apresentação do protocolo de inscrição digital do
atleta participante e com as informações de terceiro preenchidas. É obrigatória a apresentação digital ou física de
um documento de identificação com foto e assinatura do participante.
.
8- NÃO RETIRADA DO KIT

Não serão entregues kits após o período da retirada de kits, determinado previamente pela organização.
Os kits não retirados não serão enviados aos corredores, sob nenhum motivo ou circunstância.
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização ficará impedido de participar
da corrida e perderá o direito ao kit. As datas e horários para retirada serão amplamente divulgados em
canais de comunicação do evento.

9- SOBRE OS KITS
O kit da Expedição Joinville Bike Tour será composto por:
Kit Premiun:
Camisa ciclismo manga curta / Bandana / Número da Bike / Medalha *
Kit Gold:
Bandana / Número da Bike / Medalha *
(*) A medalha será entregue apenas para os ciclistas que completaram a corrida e que comprovarem a
realização de TODOS os check-ins
10- TAMANHO DAS CAMISAS:
Serão ofertadas, no ato da inscrição online, os seguintes tamanhos de camisetas:
Unisex: P - M - G - GG - EG

11- NÚMERO DA BIKE:
A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no bicicleta, sem rasura ou
alterações edurante toda a realização da Expedição Joinville Bike Tour, sendo passíveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem este artigo.
É expressamente proibida qualquer adulteração, produção de réplica ou uso inadequado do número da Bike. Caso
haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica
e/ou documental.

12- CONFERÊNCIA DO KIT:
É obrigatória a conferência de todos os itens que compõem o kit, bem como o tamanho da camiseta, no
momento da retirada. Em caso de item faltante, deverá ser informado de imediato ao funcionário da organização
presente no local da retirada dos kits. O item faltante será entregue de imediato.
Não troque e não ceda sua inscrição para outra pessoa: é proibido e ocasionará desclassificação
Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o momento da retirada do kit.

13- HORÁRIO:

Pontos de check-in:
Entre 7 e 15 horas
Ponto retirada medalha:
Entre 10 e 17 horas

14- VALORES DAS INSCRIÇÕES:
Kit Premiun
Pré-venda: até 10/08/2021 ou atingir 200 inscrições
Valor de R$ 119,50 (cento e dezenove nove reais e cinquenta centavos)
1º lote : 11/08/2021 até 30/08/2021
Valor de R$ 129,50 (cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
2º lote: 31/08/2021 até 10/09/2021
Valor de R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
3º lote: 11/09/2021 até 15/09/2021
Valor de R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

Kit Gold
Pré-venda: até 10/08/2021 ou atingir 200 inscrições
Valor de R$ 59,50 (cinquenta enove reais e cinquenta centavos)
1º lote : 11/08/2021 até 30/08/2021
Valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
2º lote: 31/08/2021 até 10/09/2021
Valor de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos)
3º lote: 11/09/2021 até 15/09/2021
Valor de R$ 89,50 (oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

32.3- INSCRIÇÕES POR ASSESSORIAS E GRUPOS:
Assessorias e grupos com mínimo de 15 (quinze) participantes, possuem valores especiais por lotes.
Deverão obter informações pelo e-mail: numberesportes@com.br
AS INSCRIÇÕES DEVIDO AO PROTOCOLO SANITÁRIO DEVERÃO SER TODAS REALIZADAS PELO

SITE DE INSCRIÇÃO.

INFORMAÇÕES GERAIS
a) Ao participar da Expedição Joinville Bike Tour, o participante assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente o regulamento da corrida, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na corrida, antes, durante e depois da
mesma.
b) Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da corrida, pois a
organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos, durante ou após a corrida.
c) O participante é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição física e seu
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
d) Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância durante todo o evento.
e) A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá para atendimento
emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção e outra unidade de UTI móvel. O atendimento
médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob
responsabilidade desta.
f) O participante é responsável e poderá se decidir por outro sistema de atendimento eximindo a
ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção / transferência até seu atendimento médico.
g) Não haverá 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,
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
h) A organização poderá alterar data, percurso e local, ou até mesmo cancelar ou suspender a corrida por qualquer
questão que ponha em risco a segurança dos atletas, funcionários, fornecedores, cidadãos, bem como atos públicos,
vandalismo, pandemias, eventos climáticos, decretos municipais ou estaduais e/ou motivos de força maior.
§ Parágrafo único: Não haverá, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e
apoiadores, reembolso de valores correspondentes às despesas de viagem, transporte,
hospedagem, alimentação e/ou quaisquer outros custos, caso haja alteração de data, percurso ou
cancelamento da prova, por qualquer motivo relacionado no item acima supra mencionado, bem como outros
de mesma natureza.

l) Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de
utilização de sua imagem para a Expedição Joinville Bike Tour, seus patrocinadores, apoiadores e a organização
da corrida.

n) Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua
imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de
comunicação. Para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus
aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos à corrida têm o
direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a
cobertura do evento estará sujeita a aprovação dos organizadores da corrida por escrito.

SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO:
1. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados pela organização.
2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este
regulamento, total ou parcialmente.
3. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana,
não cabendo recurso a estas decisões.
4. Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste
Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização,
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada
pelos organizadores do evento.
5. Todos os direitos autorais relativos a este regulamento e a Expedição Joinville Bike Tour, pertencem às
empresas organizadoras deste evento.
6. A organização e realização deste evento está sob a responsabilidade da NUMBER ESPORTES

Contatos/informações:
E-mail: numberesportes@gmail.com

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
Eu, "identificado(a) no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO
para os devidos fins de direito que:

1. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e estou ciente que não
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
2. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando seus organizadores,
colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos
materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta corrida.
3. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da corrida.
4. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área
de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário,
promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer
material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas
presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas.
5. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços
e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem
como a respeitar as áreas da organização.
Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento
ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da corrida.
Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em
qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para os organizadores, mídia 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 consequência da minha participação nesta corrida.
6. Preenchi completamente a ficha de avaliação disponibilizada pela organização no ato da inscrição e
afirmo ser verdade todas as informações.

