
 

 

Regulamento: 

a – O Cicloturismo de Vera Cruz do Oeste – Paraná é aberto aos participantes de ambos os 
sexos. Temo uma estrutura de apoio com veículos e guias para suporte. A participação de 
menores de idade só é permitida para pessoas acima de 13 anos, desde que menores de 
idade tenham acompanhamento e autorização dos responsáveis. 

b – Durante o percurso, as estradas, ruas e trilhas do circuito não estarão fechadas ao 
trânsito de veículos, cuidado! 

c – Uma moto batedora acompanhará na frente, os ciclistas participantes do cicloturismo 
deverão obedecer o batedor em paradas e ritmos do passeio. 

d – Obrigatório uso de capacete e preenchimento do termo de responsabilidade e isenção. 

e – Aconselhamos que todos os participantes levem água, lanche, dinheiro, celular, 
documentos e também material de reparo em pneus e ferramentas. 

f – Um carro de suporte acompanhará os últimos ciclistas, não deixando ninguém para trás. 

g – Respeite sempre os companheiros, manobras desleais contra outro ciclista, tumultuar o 
trabalho da organização e desrespeitar os organizadores resultará em suspensão do mesmo 
em nossos eventos. 

h – É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência e 
cobertura financeira em caso de acidente). As equipes médicas que trabalham no evento 
prestarão somente os primeiros socorros e encaminharão o acidentado para um hospital, 
onde o mesmo tenha um convênio. 

i – Zelar pela preservação da natureza. Solicitamos aos ciclistas que não sujem e nem 
deixem sujos o local do evento, principalmente o circuito. 

j – A Organização, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos e 
danos de equipamentos ou por qualquer traumatismo ou lesões em ciclistas e assistentes 
causados por acidentes. 

k – Em caso de desistência de participação no evento, antes ou durante, não será devolvido 
o valor da inscrição e também não será possível transferir o valor para outro evento. 

l – O evento acontecerá em qualquer situação climática. 

m – Para cancelamento de inscrição, o participante terá direito a 90% do valor total, 
considerando 10% de encargos bancários, desde que seja solicitado 7 dias antes do dia do 
evento. 

n – O cancelamento/solicitação de reembolso só será aceito com até 7 dias antes do evento, 
tendo a despesa de transferência bancária e os encargos da inscrição descontados. 

o – Em caso de cancelamento do evento por motivo de força maior ou qualquer outro 
problema que desintegre a organização, os participantes inscritos serão comunicados pelo 
e-mail de cadastro ou telefone informado. Assim sendo, uma nova data será estipulada pela 
organização. 
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