
REGULAMENTO – 4º PEDAL DO LAGO CENTER BIKE E CLUBE NÁUTICO 

 

1- O 4º PEDAL DO LAGO – Center Bike, The Bike  e Clube Náutico será realizado no 

dia 21 de outubro de 2018, domingo , com saída do Clube Náutico Formiguense 

no Balneário Furnastur , em Formiga (MG). 

2- A partir de 7hs haverá a retirada dos kits e será servido café da manhã no 

clube. A saída  será ás 8 hs , na portaria do Clube , com qualquer condição 

climática.  

3- O evento trata-se de um passeio de bicicleta por trilhas da região , não tendo 

nenhum caráter competitivo. Serão oferecidos dois percursos e os ciclistas 

deverão escolher qual deles lhe convem . 

4- Um  percurso  reduzido será realizado na distancia de 30 km com elevaçao de 

400m . O outro percurso completo  será realizado na distancia de 60km com 

elevação de 810m. Ambos os percursos  estarão com marcações de chão e 

placas indicativas. 

5- O passeio terá a duração máxima de 5 (cinco) horas e o ciclista que em 

qualquer dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, poderá ser 

obrigado a se retirar do passeio. 

6- Poderão participar do passeio, ciclistas de ambos os sexos, regularmente 

inscritos de acordo com o Regulamento Oficial do evento.  

7- Idade mínima para o percurso reduzido  de 30km será de 16 anos e para o 

percurso completo será de 18 anos.  

8- No ato da inscrição , ao concordar com o regulamento , o participante aceita 

todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua 

participação no evento de acordo com o Termo  de Responsabilidade, parte 

integrante da ficha de inscrição. 

9- A inscrição no 4º Pedal do Lago é pessoal e instransferivel, não podendo 

qualquer pessoa ser substituida por outra, em nenhuma situação. O 

participante que ceder sua pulseira de identificação para outro e não 

comunicar aos organizadores do evento, formalmente e por escrito, será 

responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando 

o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora do 

passeio, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos publicos envolvidos no 

evento. 

10-  As inscrições serão realizadas na Center Bike (Av. Abilio Machado, 210, bairro 

Sagrado Coração de Jesus, Formiga – MG , tel: 37 3322.2756) ; na secretaria do 

Clube Náutico (Av. Rio Branco, 275-475, bairro Centro , Formiga – MG, tel: 

3321.4210 ), na The Bike (rua Dr. Carlos Chagas, 110, Centro – Formiga – MG; 

tel : 37 3322.7766)  e através do site www.ticketagora.com.br  

http://www.ticketagora.com.br/


11- O valor da inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) . Este valor dará direito ao 

ciclista ao café da manhã, a  um kit de participação contendo uma placa de 

identificação para a bicicleta, uma pulseira de identificação e um brinde da 

Center Bike. Haverá também um ponto de apoio com água e frutas durante o 

percurso . Após o evento, os ciclistas devidamente inscritos terão acesso a área 

social do Clube Náutico Formiguense podendo usufruir de todas as suas 

dependencias. 

12- A retirada dos kits acontecerá no dia 21 de outubro de 2018 (domingo) a partir 

das 07:00hs na portaria do Clube Náutico Formiguense (Balneário Furnastur em 

Formiga MG) 

13-  O kit somente poderá ser retirado pelo participante inscrito mediante 

apresentação do documento de confirmação da inscrição, o respectivo recibo 

de pagamento e RG. 

14- Serão disponibilizadas somente 300 inscriçoes que terão direito a ususfruir o kit  

basico e  sorteio de brindes. Participantes não inscritos não terão direito , em 

hipótese alguma , a ter acesso ao kit ciclista e a usufruir da estrutura do clube, 

bem como não participarão do sorteio de brindes , quando houver. 

15- As inscrições feitas atraves do  site serão encerradas no dia 18/10/2018.  Nos 

pontos de inscrição (Center Bike, The Bike  e Clube Náutico) serão encerradas 

no dia 19/10/2018 , ou em data anterior a esta , caso seja atingido o limite de 

pessoas definido para o passeio.  A Comissão Organizadora poderá , a qualquer 

momento, suspender ou prorrogar prazos ou ainda , elevar ou limitar o número 

de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e /ou 

questoes estruturais , sem aviso prévio. 

16- Os participantes serão responsáveis pela veracidade das informações 

fornecidas na ficha de inscrição. Não serão aceitas reclamações cadastrais apos 

a retirada do kit. 

17-   Os participantes deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora 

de antecedencia (30 minutos antes da largada) onde serão dadas as instruções 

finais. 

18- É obrigatório o uso de equipamentos de segurança , tais como capacete, luvas e 

roupas apropriadas. 

19- Ao participar do 4º Pedal do Lago o participante assume a responsabilidade por 

seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do Passeio, 

participando por livre e espontanea vontade , sendo conhecedor de seu estado 

de saúde e de sua aptidao fisica para participar do evento. 

20- Todos os participantes deverão estar em dia com a avaliação médica para 

realização da prova, pois a organização não se responsabiliza pela saúde dos 

participantes. 



21- O participante é responsável pela decisão de participar do passeio, avaliando 

sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não 

continuar ao longo do percurso. 

22- Haverá , para qualquer tipo de emergencia, serviço de ambulância que será 

garantido pelos órgãos competentes. 

23- A Comissao Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento 

médico dos participantes, despesas medicas em caso de internação ou lesões 

geradas pela participação no passeio. Porem , será disponibilizado um serviço 

de ambulância para atendimento emergencial e para remoção destes aos 

hospitais da rede publica de saúde, caso seja necessário. 

24- O participante ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou 

transferencia para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão 

Organizadora de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas 

decorrentes deste atendimento médico. 

25- O participante que se inscreve e/ou participa do passeio está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter a sua imagem divulgada 

através de qualquer meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos ao passeio, sem acarretar nenhum onus 

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. 

26- Todos os participantes do evento, staffs, organizadores e publico em geral , 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a empresa CENTER 

BIKE. 

27- A Comissão Organizadora , primando pela segurança dos participantes , poderá 

determinar a suspensão do passeio, iniciado ou não, por questões de segurança 

publica, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspenso o passeio, 

por qualquer um destes motivos, este será considerado realizado e não haverá 

designação de um novo passeio. 

28- Os participantes ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos 

os riscos e danos da eventual suspensão do passeio  (iniciado ou não) por 

questoes de segurança publica, nao gerando qualquer responsabilidade para a 

Comissao Organizadora. 

29- Na hipotese de adiamento do passeio e a consequente divulgação de nova 

data, não haverá devolução do valor da inscrição. 

30- Não haverá reembolso , por parte da Comissão Organizadora, bem como de 

seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente de qual for o motivo, nem tampouco, por quaisquer extravio de 

materiais ou prejuizo que por ventura os participantes venham a sofrer durante 

a participação neste evento. 



31- Ao participar do 4º Pedal do Lago o participante aceita totalmente o 

regulamento do evento, participando por livre e espontanea vontade, assume 

as despesas de transporte, hospedagem , alimentação e seguros ou quaisquer 

outras despesas necessárias ou provenientes da sua participaçao no passeio, 

antes, durante e depois do mesmo.    

32- As duvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por email : 

centerbike@centerbike.com.br ou atraves do telefone (37) 3322.2756 para que 

sejam respondidas. 

33- A Comissão organizadora poderá , a seu critério ou conforme as necessidades 

do evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, 

informando as mudanças pelo site de inscrições . 

34- As duvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissao 

organizadora de forma soberana , não cabendo recurso a estas decisões. 

35- Ao se inscrever neste passeio, o participante assume automaticamente o 

conhecimento de todos os termos deste regulamento, ficando de acordo com 

todos os itens supra-citados 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. 

 

mailto:centerbike@centerbike.com.br

