REGULAMENTO – 3º PEDAL DE AÇUCENA
Com o objetivo de proporcionar lazer, interação de famílias e principalmente
das crianças e adolescentes, o Pedal de Açucena promove na manhã do dia 29/07/2018 (domingo) um passeio ciclístico.
DA PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÃO
Poderão participar do passeio, todas as pessoas, sem limite de idade e não é
requisito ser morador de Açucena.
Evento a ser realizado no dia 29 de julho, domingo, partindo da área de festas
da cidade.
As inscrições serão feitas em lojas credenciadas, no site do pedal
www.pedalacucena.com.br no site da (FMC) Federação Mineira de Ciclismo. ’’
NÃO SERÁ FEITO INSCRIÇOES NO DIA DO EVENTO’’. No local e no ato de
inscrição o concorrente deverá informar nome completo, endereço, nº
identidade ou do responsável, caso for menor e telefone de contato.
Obs.: Após o pagamento da inscrição caso houver desistência pelo ciclista o
valor não será devolvido.
‘SERÁ INDISPENSSAVÉL 2 kg DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS QUE
SERÃO DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO E REGIÕES
VIZINHAS.
A simples inscrição implica total concordância com o regulamento e que todas
as fotos e vídeos dos autores e das suas criações, poderão ser usados em
promoção, divulgação do evento em qualquer meio de comunicação pública
e/ou privada, pela organização. Concorda também de ter ciência e total
reponsabilidade por qualquer dano físico causado por optar em participar do
passeio ciclístico.
O ciclista inscrito terá direito a Palestra, Café da manhã, almoço, música ao
vivo e sortei de brindes.
Apoio durante todo o percurso. Pontos de hidratação e veículos de apoio.
EPIS
É obrigatório o uso de capacete com a jugular ou presilha fechada, sapatilha ou
tênis durante o passeio. Quem não estiver usando os equipamentos serão

convidados a deixar o percurso e a organização não terá nenhum compromisso
com tal ciclista, caso insista será comunicado á forças maiores.
PERCURSO.
O percurso não passará de 40 km
DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelos trabalhos que
apresentarem Qualquer dano durante o período do evento. Caso não haja
nenhum inscrito, até o dia 25 de julho de 2017, o evento é automaticamente
cancelado.
Qualquer ponto omisso desse regulamento será resolvido pela Comissão
Organizadora, para o melhor andamento do evento, cuja decisão é soberana,
irrecorrível e irrevogável.
INSCRIÇÕES:

1º LOTE 13/03/2018 a 31/05/2018 R$ 40,00 + Taxa
2º LOTE 01/06/2018 a 25/07/2018 R$ 50,00 + Taxa

Camisas para os 50 primeiros inscritos.

