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O Giro d´Itália Ride Like a Pro Brasil será um combinado de 
experiências únicas que você nunca viveu em cima de uma bike 
dentro de uma prova de ciclismo no Brasil. 
 

O universo do Riding Like a Pro nos faz imergir em uma 
experiência que reflete e celebra os valores centenários do Giro 
d’Itália: Sacrifício, Esforço físico, fair play. Valores fortalecidos ao 
longo de mais de 100 anos de tradição do rosa em uma 
competição inovadora. 

 
O desafio já tem seu destino selado, vai acontecer na 

paradisíaca região da Serra da Mantiqueira, dia 03 de abril de 
2022. Escolha o seu percurso e vem para o Rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Av. Getúlio Vargas, 3620. Cj 404. Água Verde - Curitiba/PR 
80.240-041 - Brasil - www.globalvita.com.br

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS  
 
REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: GLOBAL VITA COMUNICAÇÃO LTDA 
CNPJ:  18.606.775/0001-70  
DATA: 01, 02 e 03 de abri de 2022 
LOCAL: Região da Serra da Mantiqueira 
DISTÂNCIAS: Percurso longo e Percurso médio 
HORA DA LARGADA: Os PARTICIPANTES farão a LARGADA em pelotões específicos 
distintos entre si, nos seguintes horários abaixo: 

• 07h00 – Percurso longo – Acima de 110Km  
• 07H30 – Percurso médio – Acima de 60Km 

O participante que largar em um pelotão que esteja a frente do pelotão designado 
pela organização de prova e por seu número será AUTOMATICAMENTE desclassificado 
pelo sistema de cronometragem e não terá seu tempo na classificação final. 
 
2. INSCRIÇÕES  
 
2.1 PERÍODO – As inscrições para o GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL terá início no 
dia 14/10/2021 às 10:00 horas e encerramento previsto para 22/03/2022 às 23:59 horas 
2.2 LIMITE DE VAGAS - 2500 participantes.  
 
As inscrições podem ser encerradas ao atingir o limite de vagas ou a critério da 
organização sem aviso prévio. 
 
2.3 LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 
www.giroridelikeaprobrasil.com.br 
O participante é exclusivo responsável pela efetivação de sua inscrição, mediante 
recebimento de confirmação.  A organização do evento não se responsabiliza por 
instabilidades no sistema de acesso à internet do participante, bem como por 
eventuais falhas na rede mundial de computadores, alheios a sua vontade. 
 
2.4 BENEFÍCIOS: 
A inscrição para a prova contempla o Kit do Participante, hidratação, chip de 
cronometragem, brindes patrocinadores, uso das instalações na arena do evento, 
guarda volume, apoio médico e seguro contra acidentes pessoais no dia da prova, 
nos limites descritos no presente Regulamento. 
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3. KIT DO PARTICIPANTE 
 
3.1 O kit do participante inscrito no GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL será 
composto por: 

• 1 número de costas; 
• 1 número frontal de bicicleta; 
• 2 chips de cronometragem; 
• 1 Jersey de ciclismo; 
• 1 Bretelle; 
• Sacola de kit; 
• Brindes de patrocinadores; 

 
3.2 RETIRADA DOS KITS  

3.2.1 Data e horário: 
01 e 02 de abril de 2022 (Sexta das 12h00 às 20h00 e sábado das 09h00 às 
20h00) 
3.2.2 Local – Expo Village – A localização do Expo Vilagge do GIRO D´ITÁLIA RIDE 
LIKE A PRO BRASIL será divulgada em breve. 
3.2.3 Documentos obrigatórios – Documento com foto (RG ou CPF) e atestado 
médico. Todos os inscritos deverão obrigatoriamente entregar à organização, 
no momento de retirada do kit ou enviar via os canais de comunicação oficiais 
do evento um atestado médico devidamente preenchido, assinado e 
carimbado comprovando a aptidão do participante para participar de uma 
prova de ciclismo. Clique no link para acessar o modelo.  

 

*É obrigatória a conferência de todos os itens que compõem o kit no momento da 
retirada e sua perfeita conservação até o momento da prova. Não serão aceitas 
reclamações ou alegações de itens faltantes após o momento da retirada do kit. 
**A retirada do kit por terceiros somente será permitida mediante apresentação de 
procuração, uma foto do documento de identificação e o atestado médico original 
do participante inscrito. 
***Não serão entregues kits no dia do evento. 
 
4. CRONOMETRAGEM E PREMIAÇÃO  
O GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL é um evento cronometrado por sistema de 
cronometragem eletrônica, que deverá ser afixado na bicicleta (conforme instruções 
impressas no chip, sem amassar ou dobrar) de cada participante. Durante o percurso 
haverá pontos de leitura dos chips, certificando que o participante cumpra o percurso 
na sua totalidade.  Caberá ao participante observar as instruções de afixação do 
equipamento entregue junto ao kit do participante e providenciar sua instalação de 
modo a possibilitar a cronometragem. 
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4.1 PREMIAÇÃO 
Todos os participantes inscritos no percurso longo e médio concorrerão ao troféu de 
premiação do percurso inscrito conforme descrito abaixo.  
1° a 5° lugar geral MASCULINO e FEMININO (por ordem de chegada tempo bruto) 
1° a 3° Lugar Categorias MASCULINO e FEMININO (por tempo Liquido) 
 
4.2 CATEGORIAS   
 
Masculinas: 18 – 29 anos / 30 – 34 anos / 35 – 39 anos / 40 – 44 anos / 45 – 49 anos / 
50 – 55 anos / 55 – 59 anos / 60 - 64 anos / 65 – 69 anos / 70 + 
Femininas: 18 – 29 anos / 30 – 34 anos / 35 – 39 anos / 40 – 44 anos / 45 – 49 anos / 
50 – 55 anos / 55 – 59 anos / 60 - 64 anos / 65 – 69 anos / 70 + 
 
4.3 O DESAFIO DE MONTANHA (apenas para o percurso longo) 
Os participantes com menores tempos líquidos, identificados por sensores instalados 
no início e no final da Subida da Serra do Paiol concorrem a premiação. 
Masculina: 1° a 3° Lugar Geral – Troféu. 
Feminino: 1° a 3° Lugar Geral – Troféu. 
 
Todos os participantes que concluírem o Giro D´Italia Ride like a Pro dentro dos prazos 
estipulados neste regulamento, receberão medalha de conclusão. 
 
5. LARGADAS  
Atendendo as normas de segurança do GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL, cada 
participante inscrito será designado a um pelotão especifico para as largadas: 
Os critérios adotados foram embasados pelo Giro d` Itália, comitê de organização 
Brasil em alinhamento com os órgãos de segurança estaduais e municipais, 
responsáveis pelas liberações de uso das vias públicas utilizadas no evento, e os 
dados fornecidos no ato da inscrição de cada participante.  
Os participantes devem obrigatoriamente estar no local de largada com 
antecedência, respeitando rigorosamente os horários pré-estabelecidos no guia do 
atleta, ao qual o participante tem acesso na página do evento onde são feitas as 
inscrições, cujo conteúdo declara ciência quando da efetivação da sua respectiva 
inscrição. 
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6. EQUPAMENTOS PERMITIDOS E OBRIGATÓRIOS : 
 
6.1 Equipamento individual obrigatório para o CICLISMO DE ESTRADA durante todos os 
momentos em que o participante estiver sobre sua bicicleta. 

• Capacete rígido (afivelado a todo momento) aprovado por órgãos brasileiros 
ou estrangeiros certificadores de segurança. 

 
6.2 Bicicletas permitidas  

• ciclismo de estrada, 
• gravel; 
• mountain bike,  
• híbrida ou passeio 
• Tandem (exclusivos para participantes com necessidades especiais 

acompanhados de guia) 
As bicicletas devem ser movidas estritamente pela força humana, revisadas por 
conta e risco do participante e em perfeito estado de conservação.  
*Bicicletas reclinadas são proibidas, assim como motores ou outros meios de 
propulsão mecânicos ou elétricos.  
 
6.3. Para a segurança de todos os participantes inscritos, bicicletas especificas de 
triátlon / contra relógio não serão permitidas, assim como extensões de qualquer 
tipo no guidão da bicicleta (clip ou bar end). 
 
6.4. O participante pode utilizar apenas uma bicicleta durante todo o percurso 
escolhido, somente em caso onde seja comprovada a incapacidade do participante 
prosseguir com segurança (peças quebradas ou trincada), o participante poderá 
trocar de bicicleta. Outro participante ou expectador pode auxiliar na troca da 
bicicleta, lembrando que o participante é responsável por passar para a bicicleta 
nova o número de identificação e chip. 
 
6.5. Não são permitidas rodas fechadas (disc) e rodas de modelo Tri-spoke (três 
raios estrela). 
 
6.6. Não será permitido garrafas de hidratação instaladas no suporte de guidão e / 
ou selim. 
 
6.7 O participante pode utilizar somente o suporte para as garrafas de hidratação 
instalados no Down Tube e / ou Seat Tube. 
 
6.8 Óculos e luvas são equipamentos fortemente recomendáveis pelo GIRO D´ITÁLIA 
RIDE LIKE A PRO BRASIL para a sua segurança. 
6.9 Equipamentos que não sejam conhecidos ou convencionais podem ser vetados 
pela organização do GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL. 
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6.10 Quaisquer outros equipamentos não especificados neste regulamento devem 
ser apresentados a organização com antecedência mínima de um mês a realização 
do evento. 
 
7.   PERCURSO – PARTICULARIDADES E SEGURANÇA   
 
O GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL é um evento que envolve risco inerentes ao 
ciclismo, os participantes, no momento da inscrição, assumem estes riscos por conta 
própria e excluem a organização de responsabilidade sobre quaisquer acidentes que 
possam ocorrer durante, previamente e após a realização do evento. 
 
7.1 O percurso contará com: placas informativas; placas indicativas de curvas e 
descidas perigosas; cones para sinalização, direcionamento e divisão de pistas; 
grades de proteção em locais específicos; fenos e telas de proteção em locais de alto 
risco de queda; e staffs e monitores devidamente equipados com uniforme refletivo 
e apito. Isso não isenta do participante a responsabilidade de zelar pela sua 
segurança e dos demais participantes. 
 
7.2. O participante fica expressamente proibido de transitar fora do trajeto 
determinado pela organização. Os fiscais no percurso desclassificarão qualquer 
participante que descumpra as orientações do percurso.  
 
7.3 Por razoes de segurança, a organização pode alterar o percurso, cancelar ou 
adaptar trechos das provas até a referida data do evento atendendo a solicitações 
dos órgãos responsáveis pelo trânsito. 
 
7.4 As provas serão realizadas em qualquer condição climática, salvo motivos de 
força maior. 
 
8. LIMITE DE CONCLUSÃO  
 
8.1 O percurso longo do GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL, terá duração máxima de 
7h30min e o percurso médio terá duração máxima de 4h.  
 
8.2 Cada trecho do percurso terá tempos limites, especificados na cronotabela 
presente no guia o atleta, que será divulgado em todas as mídias oficiais do evento 
e enviado via e-mail para todos os participantes inscritos.  É obrigatório que os 
participantes permaneçam dentro desses tempos limites determinados. Os 
participantes que não conseguirem atingir os tempos limites estarão 
desclassificados e não poderão continuar no percurso. A liberação das vias públicas 
segue um rígido protocolo de abertura. 
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8.3 Participantes que desistirem ou forem desclassificados devem permanecer nos 
pontos de corte ou abastecimento e procurar um staff que irá orienta-los sobre como 
irá retornar à arena do evento.  
 
8.4 Caso o participante saia por conta própria, deverá avisar imediatamente a 
organização sobre o seu abandono e a sua condição de segurança. Caso retorne a 
arena do evento, o participante deverá procurar a organização para informar sobre 
a desistência.  
 
8.5 Todo participante que não estiver dentro do tempo estabelecido na Crono tabela 
de prova será desclassificado e é obrigatório, por questões de segurança, aguardar 
no ponto de corte até o ônibus de resgate chegar e leva-lo ao ponto de chegada. O 
participante que não aceitar e/ou desobedecer a orientação de staffs de prova para  
 
permanecer no local apontado ou se recusar a entrar no ônibus da prova, deixará de 
estar coberto pelo seguro contratado, pedalando por sua conta e risco em vias de 
trânsito aberto e estará sujeito a sanção e penalidades descritas neste regulamento 
e em seus eventuais documentos suplementares, não importando se deixou de 
participar do evento voluntária ou involuntariamente.  
 
9. PENALIDADE 
 
9.1 O participante será desclassificado em caso de: 

• Uso de meios de transporte não autorizados pela organização;  
• Documentação falsa;  
• Não se manter no percurso determinado; 
• Cortar percurso ou usar atalhos independente do motivo. Caso necessite sair 

do percurso deve voltar ao mesmo ponto de onde saiu; 
• Receber empurrão, puxada ou reboque por outro participante ou veículo de 

qualquer espécie; 
o E o participante que fizer o reboque ou empurrão também poderá ser 

desclassificado;  
 
9.2 O participante será penalizado em caso de: 

• interferir e/ou impedir a progressão de outro participante, sob risco de 
desclassificação; 

• Comportamento antidesportivo; 
• Ajuda não autorizada; 
• Presença de apoio em locais não permitidos; 

 
 
9.3 Fica proibido ao participante desclassificado continuar dentro da prova, mesmo 
que por sua própria conta e risco.  
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9.4 Cabe à comissão técnica definir a penalização que julgue ser adequada a cada 
caso. Poderá haver desclassificação ou punição de qualquer participante após a 
competição, depois de analisados vídeos, fotografias ou depoimentos de no mínimo 
três participantes competidores comprovando o não cumprimento das regras. 
9.5 Os organizadores não serão responsabilizados por atos ou comportamento dos 
participantes que venham a infringir as Leis do Município, Estado e/ou País visitado, 
sejam eles intencionais ou mesmo por desconhecimento, não sendo facultado a 
nenhum participante a alegação de desconhecimento da legislação. 
9.6 Casos omissos ou não regulamentados e citados neste regulamento serão 
resolvidos pela comissão técnica, sendo inquestionável sua decisão, sendo que a 
organização poderá editar instruções suplementares ao contido neste regulamento 
posteriormente, por meio do site que recebe as inscrições, sendo obrigação dos 
participantes permanecerem sempre atualizados acerca de eventuais novas 
orientações sobre a competição. 
 
10. RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE  
 
10.1 O participante não poderá receber qualquer tipo de apoio ou pacing dentro do 
percurso, exceto o apoio disponibilizado pela organização, ou em áreas 
determinadas pela organização. 
 
10.2 É obrigação do participante se responsabilizar por sua hidratação e alimentação, 
bem como zelar pela sua segurança. 
 
10.3 Fones de ouvido ou qualquer outro tipo de tocadores de música devem ser 
utilizados apenas em um ouvido somente. De preferência, o fone do ouvido esquerdo 
deve estar devidamente guardado (ouvido esquerdo livre). 
 
10.4 Os participantes que forem orientados pelo serviço médico a deixarem a prova, 
por medidas de segurança e insistirem em continuar por sua conta em risco, isentam 
a organização e os patrocinadores do evento sobre qualquer responsabilidade, bem 
como não estarão mais cobertos pelo seguro da prova. 
 
10.5 A comissão técnica da GIRO RIDE LIKE A PRO tem autoridade para advertir ou 
mesmo desclassificar qualquer participante e qualquer advertência ou 
desclassificação será informada pela organização da prova no momento oportuno.  
 
11. APOIO MÉDICO 
 
11.1 O GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL será realizado em estradas sinuosas, com 
relevo bastante acidentado, composto de subidas e descidas bastante íngremes. Isto 
posto, cada participante tem conhecimento que o ciclismo de estrada é uma 
atividade que envolve riscos à saúde e à vida. 



 

 
 

Av. Getúlio Vargas, 3620. Cj 404. Água Verde - Curitiba/PR 
80.240-041 - Brasil - www.globalvita.com.br

11.2 Os participantes devidamente inscritos na prova terão atendimento emergencial 
na largada, percurso e na chegada da prova.  
 
11.3 Equipes especializadas para atendimento emergencial estarão a postos para 
atendimento em áreas estipuladas pela organização. Caso um participante 
necessite de suporte médico, este poderá ser impedido de continuar e a equipe 
médica se reserva o direito de, após avaliação, impedir um participante de seguir na 
prova.  
 
11.4 O atendimento médico de emergência em caso de necessidade se dará no 
hospital mais próximo da arena do evento, bem como UTI móvel de plantão para os 
primeiros atendimentos. 

 
12. SEGURO DO PARTICIPANTE 
 
12.1 Todos os participantes devidamente inscritos no GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO 
BRASIL estarão cobertos por uma apólice de seguro que contempla despesas 
médico-hospitalares de até R$ 30.000 (trinta mil reais). Despesas que excedam este 
valor são de responsabilidade do participante.  
 
12.2 O seguro é válido somente para o dia da prova e a validade do seguro se dá do 
momento da largada da prova até o momento da chegada do participante no  
determinado percurso, desde que ele se mantenha dentro do tempo estipulado na 
crono tabela e observe todo o contido neste regulamento. 

• Este seguro não cobre doenças pré-existentes. 
• O não-preenchimento correto dos campos da ficha de inscrição implicará em 

renúncia ao direito de uso do seguro. 
• Se o participante tiver que ser hospitalizado, as despesas serão por conta do 

participante, podendo o participante ou seu responsável optar por qualquer 
hospital de sua escolha. 

A organização e o seguro não se responsabilizam por qualquer acidente ocorrido 
antes ou após a prova. 
 
13. CONTROLE ANTI DOPPING 
GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL é um evento de ciclismo de estrada organizado 
sob critérios regulamentares da Federação Paulista e Confederação Brasileira de 
Ciclismo (www.cbc.esp.br/stjd/index.html), desta forma, está sujeito ao controle 
antidoping. Os participantes inscritos no evento se comprometem a respeitar a 
legislação desportiva antidoping, assim como as disposições relativas aos testes de 
controle, aos resultados e penalidades em vigor, com base na lista de substâncias 
proibidas pela 
WADA World Antidoping Agency (www.wada-ama.org/en/what-we-do/prohibited-
list). É responsabilidade de todo participante conhecer as regras de controle 
antidoping. 
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Os participantes suspensos por doping não poderão participar do GIRO D´ITÁLIA RIDE 
LIKE A PRO BRASIL conforme lista divulgada pela CBC Confederação Brasileira de 
Ciclismo. 
  
14. POLÍTICAS DE REEMBOLSO / CANCELAMENTO:  
Para cancelamentos em até 7 dias corridos após a compra, o participante receberá 
a devolução do valor integral da sua inscrição. Para isso o participante deverá entrar 
em contato diretamente com o SAC do Ticket Agora: www.ticketagora.com.br/sac 
conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90)            
CDC - Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. 
 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a 
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 
serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente 
por telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 
pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, 
de imediato, monetariamente atualizados. 

 
Após esse prazo os cancelamentos e reembolsos seguem de acordo com as 
seguintes datas de solicitação. 

• Solicitação de cancelamento realizada até o dia 30 de novembro de 2022 o 
participante será restituído em 70% do valor pago referente a inscrição. 

• Solicitação de cancelamento realizada entre os dias 01 de dezembro de 2021 
e 30 de janeiro de 2022 o participante será restituído em 50% do valor pago 
referente a inscrição. 

• Solicitação de cancelamento realizada a partir do dia 01 de fevereiro de 2022 
não haverá possibilidade de reembolso. 

 
15. POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO:  
 
15.1 A inscrição é individual e de caráter pessoal, mas em caráter de exclusividade  em 
caso do participante inscrito estiver impossibilitado de comparecer no dia da prova, 
o mesmo poderá optar entre: 

1. Transferir sua inscrição para o próximo ano do GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO 
BRASIL; 
2. Transferir a sua inscrição para outro participante, cabendo a organização 
analisar a possibilidade de alteração do tamanho dos itens do Kit previamente 
escolhidos pelo participante inscrito.  
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15.2 Os pedidos de transferências serão aceitos somente até 01 de fevereiro de 2022. 
Para solicitar a transferência o participante inscrito no evento deve enviar um pedido 
de solicitação à organização via e-mail para atendimento@giroditaliabrasil.com.br 
e seguir as orientações da organização para efetuar a transferência. 
 
15.3 Cada inscrição dá direito a somente uma transferência para um novo 
PARTICIPANTE apenas uma vez. O PARTICIPANTE que receber a inscrição transferida 
não poderá repetir o processo, entrando assim, caso haja necessidade, para política 
de reembolso / cancelamento descrita neste regulamento. 
 
15.4 Participantes que utilizarem indevidamente a inscrição de outros 
Participantes serão ambos suspensos das provas organizadas pela Global Vita por 
24 meses, estando ainda sujeitos às responsabilizações legais e judiciais cabíveis. 
Além disso, são responsáveis por custear qualquer despesa em caso de 
acionamento do seguro-Participante previsto para os inscritos no evento. 
 
16.  POLITICAS DE CANCELAMENTO DO EVENTO 
 
16.1 A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos Participantes, poderá 
determinar, a qualquer momento, a suspensão do evento, iniciada ou não, por 
questões de segurança pública, saúde pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou 
motivos de força maior. 
O cancelamento e/ou suspensão da prova por qualquer um destes motivos resultará 
na ausência de responsabilidade da Organizadora quanto à realização de um novo 
evento ou nova data para a prova, que será considerada como realizada. Neste 
sentido, os participantes declaram estar cientes que: 

• 16.1.1 No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos da eventual 
suspensão do evento (iniciada ou não) por questões de segurança pública, 
saúde pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força maior, não 
gerando qualquer responsabilidade para a empresa organizadora; e 

• 16.1.2 Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao 
participante, tampouco a devolução do valor de inscrição.  
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16.2 Na hipótese de adiamento do evento por motivos de segurança pública, saúde 
pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força maior, e a consequente 
divulgação de eventual nova data a exclusivo critério da organização, os 
participantes inscritos estarão automaticamente inscritos para a nova data do 
evento. Neste sentido, os participantes declaram estar cientes que: 
 

• 16.2.1 No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos do eventual 
adiamento do evento (iniciada ou não) por questões de segurança pública, 
saúde pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força maior, não 
gerando qualquer responsabilidade para a empresa organizadora; e 

• 16.2.2 Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao 
participante, tampouco a devolução do valor de inscrição.  

 
16.3 A Comissão Organizadora se reserva o direito de adiar e/ou mesmo cancelar a 
prova por motivos injustificáveis desde que com antecedência mínima de 30 (vinte) 
dias da data da prova, comunicando aos inscritos esta decisão por meio de aviso 
eletrônico encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição e publicação no site 
oficial do evento, sendo que: 

• 16.3.1 Na hipótese de adiamento do evento por motivos diferentes da clausula 
16.1, e a consequente divulgação de nova data os inscritos terão o prazo de 07 
(sete) dias, contados da comunicação aos inscritos, para solicitar a 
devolução do valor da inscrição, em sendo de seu interesse, por meio de 
contato eletrônico (financeiro@giroditaliabrasil.com.br), sob pena de 
renúncia a este direito; e 
 

• 16.3.2 Na hipótese de cancelamento do evento por motivos diferentes da 
cláusula 16.2 os inscritos deverão solicitar o reembolso da inscrição no prazo 
de 07 (sete) dias contados da comunicação aos inscritos, por meio de contato 
eletrônico (financeiro@giroditaliabrasil.com.br), sob pena de renúncia a este 
direito. 
 

• 16.3.3 A devolução do valor da inscrição será realizada pela Comissão 
Organizadora dentro de até 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação de 
reembolso. 
 

• 16.3.2 O participante declara estar ciente que a devolução referida acima se 
limitará ao valor efetivamente pago pelo participante na inscrição, não 
cabendo, de plano, o acréscimo de quaisquer outras despesas havidas pelo 
participante. A Comissão Organizadora não poderá se responsabilizar por 
quaisquer outras despesas, independentemente de sua natureza. 
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17. DIREITO DE IMAGENS  
 
17.1 No ato da inscrição o participante expressamente concorda, incondicionalmente, 
em ter suas imagens e entrevistas divulgada por meio de fotos, filmes, jornais, 
revistas, rádio e televisão para uso informativo, promocional ou publicitário relativos 
ao GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.  
 
17.2 Vídeos e fotos relativos ao GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL têm o direito 
reservado aos organizadores.  
 
17.3 Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a 
cobertura do evento deve ser submetida à aprovação por escrito dos organizadores 
da prova. 
 
18. RECURSOS 
Quaisquer questionamentos ou recursos deverão ser feitos oficialmente e por escrito 
à organização. As apelações serão analisadas pela comissão técnica formada pelos 
organizadores e diretores técnicos das provas. Casos que necessitem de decisões 
imediatas poderão ser resolvidos por apenas um membro da organização, mas 
podem ser retificados posteriormente pela comissão organizadora do evento.  
 
19. MEIO AMBIENTE 
 
19.1 O GIRO D´ITÁLIA RIDE LIKE A PRO BRASIL oferece aos participantes a chance de 
passar por locais onde a natureza é preservada. É de suma importância que os 
participantes mantenham os locais por onde passarem da mesma maneira que os 
encontraram.  
 
19.2 Pontos específicos para o descarte do lixo (embalagens plásticas, papel etc.) 
estarão montados nas áreas de hidratação e pontos de corte para a correta 
destinação do resíduo gerado pelo evento.   
 
19.3 Participantes que jogarem lixo ao longo do percurso, não respeitando os locais 
específicos para o descarte do lixo, poderão ser desclassificados pela comissão 
técnica do evento. 
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20. OBSERVAÇÕES FINAIS 
• Ao fazer sua inscrição, o participante concorda plenamente com o 

regulamento da prova, declara encontrar-se em perfeitas condições físicas 
e psicológicas para participar do percurso escolhido do evento. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 
• A organização não se responsabiliza por transporte, hospedagem e 

alimentação para nenhum participante até o local da prova. 
• Será disponibilizado Guarda volumes para os participantes no local de 

Largada e Chegada das provas. Estes volumes estarão à disposição dos 
participantes no local da chegada. O participante deverá identificar seu 
volume afixando a etiqueta fornecida pela organização em embalagem 
especial.   

o Para maior conforto e segurança, solicitamos que os participantes 
não levem objetos de valor. Caso seja indispensável portá-los, o 
participante fica responsável por declará-los no momento da entrega 
dos volumes.  

o Não haverá reembolso por parte da Organização de nenhum valor 
correspondente a qualquer objeto deixado no guarda-volumes. 

• A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição 
caso haja motivos regulamentares ou legais para tanto. 

• Os resultados oficiais do evento serão informados através do site oficial do 
evento no prazo de até 48 horas após o término do evento. 

• Este regulamento poderá sofrer, a qualquer momento, alterações a critério da 
organização. 

 
Regulamento Versão 2. 

Data 07/10/2021 


