REGULAMENTO
REGULAMENTO TOUR DO PEIXE

EVENTO
•
O Evento denominado “TOUR DO PEIXE” é de caráter recreativo, não havendo premiação
em dinheiro, colocação ou tempo de chegada, é organizado pelo proprietário da “Piracaia Turismo”
Nelson Ricanelo e a Gestora Ambiental Camila Fernandes;
•
O “Tour do Peixe” é um evento que ocorrerá em diversas etapas no ano, diferenciando os
percursos e modalidades, preferencialmente será realizado na cidade de Piracaia/SP e região.

PERCUSO
•
Todo percurso é sinalizado com setas indicativas contendo o logo do evento em placas de
fácil visualização para que não ocorra desvio do trajeto.

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
•
•

Possuir idade maior que 15 anos;
Pessoas de ambos os sexo.

INSCRIÇÃO
•
As inscrições do TOUR DO PEIXE são limitadas a 500 inscrições por evento (etapa), salvo
a revisão de acordo com o local de sede do evento.
•
O link das inscrições será divulgado no site WWW.TOURDOPEIXE.COM.BR, Instagram:
@tourdopeixemtb e Facebook.com/Tourdopeixe;
•
Os valores serão pré divulgados nas redes sociais e site oficial do evento, bem como no
site de inscrição contratado pelos organizadores, e poderão sofrer acréscimo de acordo com o lote,
sendo atualizado em tempo real;
•
Todo atleta inscrito receberá um e-mail de confirmação com os dados, local do evento e
demais informações importantes;
•
Na hipótese de falha na inscrição, ou falha no pagamento, o atleta deverá se inscrever
novamente efetuando o pagamento de forma válida;
•
Ao realizar a inscrição o ciclista participante concordará com os termos do presente
regulamento, e assumirá total responsabilidade dos dados fornecidos;
•
Atingindo o limite máximo de inscritos as inscrições serão encerradas;
•
Poderão ser abertas inscrições extras no final de todos lotes preenchidos.
•
A participação e inscrição é individual e intransferível;
•
Havendo verificação de fraude, os participantes serão automaticamente desclassificados
da participação do evento, e estarão impedidos de realizar inscrições em outras etapas do evento,
podendo ainda dependendo da gravidade sofrer as penalidades na Lei;

DO KIT BÁSICO
•
•
•
•

Todos atletas terão direito aos seguintes itens:
Placa de Identificação;
Brinde de conclusão;
Brinde de parceiros, caso houver.

KIT DE PARTICIPAÇÃO
•
A entrega do Kit de participação será entregue no dia do evento, antes da largada oficial,
podendo o mesmo ser retirado com atraso caso ocorra por parte do participante, os horários e local
serão divulgados nas redes sociais e site oficial do evento;
•
Para realizar a retirada do Kit, o participante deverá estar portando um documento oficial
contendo foto (RG ou CNH);
•
A retirada por terceiros deverá ser realizada mediante autorização por escrito e cópia do
documento oficial do inscrito;

CHEGADA
•
Será realizada o controle de chegada por meio do número da placa de identificação, bem
como a leitura do QR-Code individual;
•
O controle de chegada é realizado para segurança dos participantes e será publicada
posteriormente após a conclusão do evento nas redes sociais e site oficial;
•
O controle não tem caráter competitivo e é meramente informativo, não havendo quaisquer
premiação por colocação, salvo os destaques de cada categoria, caso seja divulgado anteriormente
nas redes sociais do evento.

REGRAS GERAIS
•
O uso de capacete é obrigatório, e é recomendado o uso de óculos de proteção, é
necessário estar também com a manutenção da bicicleta em dia;
•
Os locais de largada serão previamente divulgados nas redes socias do evento e site
oficial;
•
É permitido largada atrasada, e o tempo de chegada será computado conforme a saída dos
demais;
•
Os participantes deverão se posicionar no local de largada com pelo menos 15 (quinze)
minutos de antecedência;
•
Cada atleta irá receber o kit básico e a identificação, bem como contará com o apoio
durante o trajeto em pontos específicos;
•
A participação é individual, sendo proibido o auxílio de terceiros;
•
A falta de zelo pela conservação e limpeza do local sede do evento ou partes integrantes
do seu trajeto, acarretará desclassificação do atleta e recusa de novas inscrições do mesmo;
•
É de responsabilidade do atleta percorrer o trajeto sinalizado, e a organização não se
responsabiliza por atletas que que venham a percorrer maiores ou menores distâncias;
•
A cada 10 km aproximadamente haverá ponto para hidratação e alimentação;
•
Em caso de desistência, o atleta deverá informar o (PC) mais próximo ou a equipe de apoio
e resgate.

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E BANIMENTO
•
•
•
•
percurso;

Receber auxílio de veículos motorizados ou quaisquer forma utilizada para burlar o trajeto;
A não realização de bicicleta;
Causar quaisquer dano ao meio ambiente e no local do evento, bem como a sua estrutura;
Deixar de prestar socorros a quaisquer participante que venha se acidentar durante o

CONDIÇÕES FÍSICAS
•
O atleta é responsável por sua condição física, e é recomendado uma avaliação médica
prévia em caso de dúvidas, isentando a organização do evento de quaisquer responsabilidade.
•
O (a) Atleta é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua condição
física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
•
A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas,
despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no evento. Porém será
disponibilizado um serviço de ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção
destes aos hospitais da rede pública de saúde;
•
As custas por quaisquer eventualidade médica são de responsabilidade do atleta, salvo o
atendimento de primeiros socorros oferecido pela organização;

CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO
•
Em caso de falha ou problemas mecânicos o atleta deverá informar o PC mais próximo
para a realização do resgate, ou realizar por meios próprios o deslocamento.

DIREITO DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
•
O participante do evento estará incondicionalmente aceitando e concordando em ceder os
direitos de utilização de sua imagem e voz para a Organizadora, patrocinadores e os parceiros

comerciais, autorizando que sua imagem e voz sejam divulgadas através de fotos, clips, filmes ou
vídeos em jornais, revistas, sites, rádio, televisão ou qualquer outro meio de comunicação, para uso
informativo, promocional ou publicitário, sem que tais ações acarretem ônus à Organizadora e aos
patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos
em qualquer tempo. Estará concordando em ceder os direitos de uso de imagem, voz, para a
organização do evento.

POLÍTICA DE DESISTÊNCIA
•
A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o (a) atleta comunique a
desistência da compra (serviço) fora do prazo previsto no Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor
– Lei 8078/90;
•
Para todos os efeitos, a contagem do prazo de 07 (sete) dias iniciasse da efetivação do
pagamento e não da data do evento;
•
Todas desistências deverão ser endereçadas aos organizadores exclusivamente através de
e-mail, contato@tourdopeixe.com.br, justificando a desistência. A data de registro será usada como
prova para todos os fins legais.

ALTERAÇÃO DA DATA E CANCELAMENTO DA CORRIDA
•
As condições climáticas não impedirá a realização do evento, salvo em caso excecional de
desastre natural ou condição adversa para a realização;
•
A organização reserva-se no direito de alteral os trechos e percursos que por ventura
possam causar riscos aos participantes, ou coloque em risco a integridade do trajeto e do evento.
•
Reserva-se à Organizadora o direito de cancelar alterar a data e local a qualquer momento
sem exposição de motivos.
•
Reserva-se à Organizadora o direito de cancelar o evento por seu exclusivo critério ou por
determinação do Poder Público. o evento declarada cancelada não será realizada em outra data
•
A decisão da Organizadora em cancelar o evento será divulgada no site oficial do evento e
comunicada aos inscritos por e-mail.

DISPOSIÇÕES GERAIS
•
Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, treinamentos, seguros, ou quaisquer
outra despesas para a participação do evento, antes e durante o evento é de responsabilidade
exclusiva do atleta participante, inclusive em caso de alteração da data do evento por força maior.
•
Informações
e solicitações
devem
ser
encaminhadas
via
e-mail
oficial
contato@tourdopeixe.com.br.
•
Os participantes são responsáveis pelas informações preenchidas no momento da
inscrição.
•
Poderá se inscrever na hora se houver vaga, pagando o valor do último lote mais
acréscimo de 20%.
•
Os organizadores e patrocinadores não são responsáveis por danos em equipamentos ou
quaisquer traumatismo que o ciclista venha a ter no evento.

Tour do Peixe
•

contato@tourdopeixe.com.br

