
REGULAMENTO | BIKE TOUR SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 Data do evento: 16 de outubro de 2016. 

 Local do evento: Shopping Metrô Santa Cruz, R. Pedro de Toledo, 39 - 

Vila Clementino, São Paulo, 04039-030, acesso pela Doca 2. 

 Estacionamento com tarifa única especial para os atletas: 10,00 para 

uso do estacionamento durante o todo o domingo.  

 Início do evento: às 8h30 com um café da manhã especial e saída para 

o passeio às 9h30. 

 Percurso: Shopping Metrô Santa Cruz – Parque do Ibirapuera - Shopping 

Metrô Santa Cruz. 

 Inscrição: R$ 35,00. 

 Kit aos 200 inscritos: Camiseta tecido Porus Sport Dry, mochila-sacola, 

squeeze, água de coco da Coco do Vale e voucher de desconto 

Yoggi. 

 O participante deve retirar seu kit na loja CHILLI BEANS do Shopping 

Metrô Santa Cruz, entre os dias 14 e 15 de outubro, localizado no Piso L2, 

durante todo o funcionamento do shopping (das 10h às 22h). Somente 

os inscritos que efetuaram o pagamento da inscrição antecipada 

através do site poderão retirar o kit.  

 Para retirar o kit é preciso obrigatoriamente apresentar um documento 

com foto.  

 No evento teremos um café da manhã especial a partir das 8h30. 

 Todos os inscritos no passeio recebem seguro de vida válido durante o 

evento. 

 

O PASSEIO 

 Um passeio especial saindo do Shopping Metrô Santa Cruz em direção 

ao Parque do Ibirapuera, com uma volta por dentro do parque. Roteiro 

de aproximadamente 17 km. 

 Teremos algumas breves paradas para reagrupar e tirar fotos.  

 Fotógrafo acompanha o grupo no percurso. Fotos poderão ser utilizadas 

pelo shopping para divulgação do evento. 

 

 

 

 

 

 



TRAJETO 

 

 

PONTO DE ENCONTRO 

 Shopping Metrô Santa Cruz, acesso pela Doca, na Rua Pedro de Toledo, 

39. 

 

PROGRAMAÇÃO NO DIA DO EVENTO 

8h30: concentração e café da manhã. 

9h30: início do passeio. 

11h30: término do passeio. 

12h: encerramento do evento. 

 

INSCRIÇÕES 

 Até o dia 13/10/2016, ou até o limite de 200 participantes. 

 Investimento: R$ 35,00 com opções de pagamento via boleto e cartão.  

 Atenção: em caso de desistência, não haverá devolução do valor da 

inscrição. 

 

 

 



RETIRADA DOS KITS 

 Dias 14 e 15 outubro, na loja CHILLI BEANS do Shopping Metrô Santa 

Cruz, localizado no Piso L2, durante todo o funcionamento do shopping 

(das 10h às 22h). 

 Indispensável apresentação de documento com foto do inscrito para 

retirada do kit.  

 

CONDICIONAMENTO FÍSICO E TÉCNICO DO PARTICIPANTE 

 Indicado para ciclistas que tenham costume de pedalar mais de 1 hora 

com algumas paradas breves para reagrupamento. 

 Requer habilidade em troca de marcha e frenagem. 

 Monitores acompanharão os participantes durante todo o trajeto e 

darão assistência mecânica básica, caso o participante inscrito 

necessite. 

 

O QUE LEVAR 

 Bicicleta em perfeito estado de conservação. Não deixe isso para o dia 

do evento, pois pode atrapalhar o seu passeio. 

 É recomendado o uso de itens de proteção como capacete, óculos e 

luvas. 

 

OBSERVAÇÕES 

 O evento acontece mesmo com chuva. Caso a manhã esteja chuvosa 

leve a sua capa. 

 Certifique-se de que está apto a pedalar a distância escolhida. 

 Se fizer uso de algum medicamento ou tem alguma restrição, favor 

comunicar. 

 Em caso de emergência chamaremos o serviço público local de 

resgate. 

 O passeio não é recomendado para menores de 12 anos. 

 O passeio é aberto a todos, desde que concordem com as informações 

descritas neste regulamento. 

 Fica restrito somente aos inscritos a participação nas atividades da 

arena do evento. 


