
 

REGULAMENTO GERAL 4ºECOBIKE ENCONTRO DAS EDIÇÕES 

28/08/2002 

As atividades Ciclísticas que compõem o evento 4º ECOBIKE Encontro 
das Edições, onde os participantes irão pedalar na data estipulada, com a 
participação de pessoas regularmente inscritas de ambos os sexos. 

1. CONDIÇOES INICIAIS  

1.1 O 4º ECOBIKE Encontro das Edições será realizada no formato 
"presencial" onde o “atleta ou participante” só poderá pedalar com a sua 
inscrição devidamente paga dentro das datas estipuladas no 
https://www.queropedalar.com/ 

1.2 O 4º ECOBIKE Encontro das Edições terá uma distância 
aproximadamente de 60 quilômetros a ser percorrido por pessoas de 
ambos os sexos, devidamente inscritas e doravante denominados atletas. 

1.3 O 4º ECOBIKE Encontro das Edições terá suas inscrições abertas dia 
12/06/2022, e todos os inscritos deverão obedecer às regras contidas nesse 
regulamento, sendo que todos os atletas deverão ter plena consciência de 
todos os critérios: 

1.4  O 4º ECOBIKE Encontro das Edições terá em sua inscrição a inclusão 
do seguro atleta, porém todo atleta será responsável por si mesmo, sendo 
que, a participação é de livre e espontânea vontade do próprio atleta, pois, 
os organizadores ou a organização do evento não assumirão nenhuma 
responsabilidade referente a danos físicos, morais e financeiros dos atletas. 

1.4.1 Todo o participante do 4º ECOBIKE Encontro das Edições que pagar 
sua inscrição deverá saber que, o não comparecimento, não dará o direito 
de solicitar a restituição dos valores pagos no ato da inscrição. 

1.4.2  Todos os que fizerem a inscrição para o 4º ECOBIKE Encontro das 
Edições devem pagar o valor de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) e para cada 
acompanhante o valor de R$ 10,00 (dez reais) sendo todos através do 
código Pix ou boleto bancário, estando em conformidade com o site 
responsável pelo o mesmo https://www.queropedalar.com/ 



 

1.4.3 Quem não possui camisa do GRUPO ECOBIKE poderá adquiri-la pelo 
site https://www.queropedalar.com/  no ato da inscrição com um valor fixo 
de R$ 100,00 ( Cem Reais) através do código Pix ou boleto bancário.  

1.4.4 Salientamos que o uso da camisa do evento será opcional, não sendo 
necessário a compra da mesma no ato da inscrição, porém, aqueles atletas 
que pedalarem vestidos com uma das camisas do Grupo Ecobike ou com 
uma das edições anteriores, serão brindados com um souvenir. 
Ressaltamos que, quem deseja usar camisa de outros grupos ou eventos, 
não receberá o souvenir, mas não haverá impedimento na participação do 
o 4º ECOBIKE Encontro das Edições.  

1.5 O 4º ECOBIKE Encontro das Edições terá todos os itens relacionados 
abaixo, conforme disposto no site https://www.queropedalar.com/ 

1.5.1 Café da Manhã  

1.5.2 Hidratação/Rapadura 

1.5.3 Lanches e Almoço  

1.5.4 Estacionamento Carro  

1.5.5 Apoio Mecânico  

1.5.6 Ambulância 

1.5.7 Medalha Ecobike  

1.6 Todos os atletas que fizerem suas inscrições dentro do 1º Lote e 
confirmarem o pagamento até dia 30/06/2022, estarão automaticamente 
selecionados a participar de um sorteio de R$ 1.000,00 (um mil reais) no dia 
28/08/2022 dia do evento, desde que estejam presentes no ato do sorteio.  

1.6.1 Todos os atletas que fizerem suas inscrições dentro do 2º Lote e 
confirmarem o pagamento até dia 31/07/2022, estarão automaticamente 
selecionados a participar de um sorteio de R$ 500,00 (quinhentos reais) no 
dia 28/08/2022 dia do evento, desde que estejam presentes no ato do 
sorteio.  



 

 

1.6.2 Todos os atletas que fizerem suas inscrições dentro do 3º Lote e 
confirmarem o pagamento até dia 25/08/2022, estarão automaticamente 
selecionados a participar de um sorteio de R$ 300,00 (trezentos reais) no 
dia 28/08/2022 dia do evento, desde que estejam presentes no ato do 
sorteio.  

2 REGRAS GERAIS DO EVENTO. 

2.1.1 Ao participar do 4º ECOBIKE Encontro das Edições, o atleta assume 
total responsabilidade pelas informações fornecidas no ato da inscrição. 
Onde a própria inscrição é uma declaração e afirmação, que o atleta goza 
de boa saúde e está apto para praticar atividade física, bem como declara 
aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras do evento.  Assume 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação; 

2.1.2 Ao participar do 4º ECOBIKE Encontro das Edições, o atleta cede 
gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem, renunciando o 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a 
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, 
promoções, internets e qualquer mídia, em qualquer tempo;  

2.3  Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus 
patrocinadores, apoiadores   e   realizadores, de   nenhum   valor   
correspondente   a   equipamentos   e/ou acessórios utilizados pelos atletas 
no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio 
de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a 
participação no evento; em conformidade com o descrito no item 1.4 e 
1.4.1. 

2.4  A organização do 4º ECOBIKE Encontro das Edições bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores não se responsabilizam por 
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao 
patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de 
única e exclusiva responsabilidade do autor; 



 

 

2.5 A Organização do 4º ECOBIKE Encontro das Edições recomenda 
rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 
prévio para todos os atletas participantes; 

Item Exclusivo  

Poderão os organizadores/realizadores do 4º ECOBIKE Encontro das 
Edições suspender o evento por questões de segurança pública e sanitárias, 
seja elas pandemia ou atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força 
maior.  Sem necessidade de qualquer comunicado prévio aos participantes. 

3 INSCRIÇÕES 

3.1 As   inscrições   para o 4º ECOBIKE Encontro das Edições serão   
realizadas   no   site 

https://www.queropedalar.com/ 

3.2 As inscrições e valores opcionais, tais como camisa e acompanhante, 
terão os seus valores em conformidade com o descrito no item 1.4.2 

3.3 A organização do 4º ECOBIKE Encontro das Edições poderá a 
qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou 
limitar o número de inscritos do evento em função de   necessidades / 
disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 

3.4 Procedimento para a inscrição 

3.4.1  Acessar site https://www.queropedalar.com/evento/ecobike-2022-
encontro-das-edicoes  e preencha o formulário de inscrição por completo, 
e efetivar o pagamento de acordo com as opções disponíveis. 

3.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições 
realizadas, por nenhum motivo. 

3.6 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível de 
revender para terceiros. 

 



 

5 ENTREGA DO KIT: 

5.1 O Kit existente somente será entregue para o atleta inscrito mediante 
a comprovação no dia 28/08/2022 a partir das 6:00 da manhã. 

5.3 O 4º ECOBIKE Encontro das Edições se reserva no direito de 
disponibilizar no kit somente a uma pulseira, duas rapadurinhas, medalha 
do evento até a quantidade de inscrições confirmadas. 

6. PREMIAÇÃO 

6.1.1 Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros 
tipos, todos os prêmios se darão através de sorteio pelo o número de 
inscrição, conforme descrito anteriormente. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1.1 Todos os inscritos deverão utilizar todo equipamento de segurança e 
respeitar as leis de trânsito na prática da modalidade. 

8.3. Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente 
pela equipe organizacional do evento. 
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