
DAY USE ADVENTURE 

REGULAMENTO: 

Concentração: O atleta deverá portar máscara e seguir todos os protocolos de saúde conforme 

a PORTARIA Nº 1.565, DE 18 DE JUNHO DE 2020. 

 

iFINALIDADE E ORGANIZAÇÃO -Oportunizar ao indivíduo a prática de atividade física em meio 

natural, para assim promover o bem-estar, saúde mental e corporal. O “Day use Adventure”, 

confere ao atleta a oportunidade de praticar esporte e ao mesmo tempo dar-se ao luxo de 

presenciar belos cenários! 

1- ITENS OBRIGATÓRIOS:  

• ROUPA ADEQUADA PARA PEDAL 

• TÊNIS E MEIA – LEVAR UM PAR DE MEIAS PARA TROCA, CASO NECESSÁRIO. 

• ROUPAS CONFORTÁVEIS. 

• TOALHA 

2- Inscrições:  

- Cada inscrição dá direito ao dia de aventuras conforme a escolha de pacote escolhido 

pelo atleta. LER MAIS SOBRE OS PACOTES E INFORMAÇÕES NO SITE FOCO RADICAL OU 

ENTRAR EM CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO. 

4 - Segurança: 

-  Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo e acionar o resgate. Lembramos 

que a equipe de resgate do Evento utilizará um  de transporte disponíveis, os quais 

possuem limitações quanto à velocidade e progressão. O atleta deverá respeitar os avisos 

do Staff. Em caso do Atleta desrespeitar as orientações, colocando em risco sua 

integridade física e de outros competidores, a Organização poderá penalizá-lo, não 

participando do trajeto. Atletas que não tiverem obtido o Day Use não terão direito a 

nenhuma estrutura oferecida pelo Day Use Adventure (hidratação, socorro médico e 

outros serviços). Caso esses atletas causem qualquer transtorno durante a prova ou 

coloque em risco a vida dos participantes, a Organização tomará as medidas jurídicas 

cabíveis. 

 

6 -Responsabilidades: 

 O competidor inscrito assinará um termo de responsabilidade por livre e espontânea 

vontade e que leu e está de acordo com o seu regulamento.  Atesta que está clinicamente 

em condições e devidamente treinado. Concorda em observar qualquer decisão oficial da 

corrida relativa à possibilidade de terminá-la seguramente. Assume todos os riscos em 

participar, inclusive os relativos a quedas, contatos com outros participantes, efeitos do 



clima, incluindo alto calor e/ou umidade, condições do circuito e do tráfego. Tendo em 

lista esta renúncia de direitos e conhecendo todos estes fatos já citados, aceita a inscrição 

e isenta os organizadores, todos seus patrocinadores, apoiadores, seus representantes ou 

sucessores de todas as reclamações ou responsabilidades por qualquer fato que coloque 

fora da participação do Day Use Adventure. Concede permissão à organização, para que e 

utilize sua imagem em fotos, filmes, gravações, etc. para divulgação que mostre a sua 

participação. 

7-– Outras Considerações: 

- A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados 

sob a responsabilidade dos fiscais ou qualquer outra pessoa relacionada ao Day Use. Não 

será devolvido em hipótese alguma o valor pago pela inscrição.  

8- Questões Médicas e de Atendimento: 

 É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e 

cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que 

trabalham no evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do 

acidentado para um hospital mais próximo. A partir daí a organização não se 

responsabilizará mais pelo mesmo. Todas as despesas médico-hospitalares correrão por 

conta do acidentado. 

 

Realização: ALIVE CAMBORIÚ ADVENTURE   (47) 99918-1637 

 

 
 


