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RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR 

 

A responsabilidade do Organizador Sérgio do Espírito Santo Gusmão limita-se exclusivamente a 

prover os meios básicos para a realização da cicloviagem e o apoio aos participantes, não cabendo a ele, 

individual ou coletivamente, nenhuma responsabilidade legal sobre acidentes e transporte da bicicleta, 

ocorrências imprevistas e ações não programadas. 

Ao se inscrever nesse evento, cada participante declara também que: 

 Leu, entendeu e aceitou todas as condições contidas; 

 Só participará do evento o participante que estiver usando todos os equipamentos básicos de 

segurança: capacete e luva; 

 Até a data de sua inscrição, não foi impedido de participar de qualquer outro esporte por 

motivos médicos; 

 Está ciente de que o evento se desenrola por vias públicas e particulares, abertas ao trânsito 

normal de veículos, em que as leis de trânsito devem ser respeitadas; 

 Está ciente de que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (bicicleta, 

acessórios, capacete e outros) durante todo o percurso da trilha.  

 É responsabilidade do participante ter um bom convênio médico, em caso de emergência; 

 O participante deve preencher com ATENÇÃO todos os DADOS DO FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO e FICHA MÉDICA.  

Em caso de desistência do participante inscrito ATÉ 10 (DEZ) DIAS ANTES DO EVENTO, o 

cancelamento se dará com ônus de uma multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total da 

inscrição. Sendo a informação inferior a 10 (dez) dias antes do evento, o cancelamento da inscrição se dará 

sem devolução do valor da inscrição. 

O participante inscrito poderá transferir a sua inscrição, sem ônus, para outro participante, até 24 

(vinte e quatro) horas antes da saída para a cicloviagem. Este prazo é muito importante, pois, no prazo 

menor de 24 (vinte e quatro) horas, não é possível fazer o seguro. 

O participante inscrito que abandonar a cicloviagem, ou parte dela, após iniciada, não terá direito 

a qualquer tipo de reembolso, devendo arcar com todas as despesas de transporte e locomoção do local onde 

se encontrar, não havendo por parte da Organização, qualquer responsabilidade. 

A Organização se reserva ao direito de desligar do grupo o participante inscrito que, de alguma 

forma, deixe de cumprir o roteiro do evento ou causar qualquer tipo de transtorno. Nesse tipo de ocorrência, 

o participante desligado poderá acompanhar a cicloviagem em carro de apoio, ou abandoná-la, 

responsabilizando-se pelo ônus de deslocamento e consequentes danos a outrem. 
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Para realizar a cicloviagem, todos os participantes deverão estar em dia com sua avaliação 

médica, pois a Organização não se responsabilizará pela saúde e integridade física de cada um. Caso ocorra 

qualquer tipo de eventualidade, a Organização encaminhará o participante a um hospital mais próximo do 

local do evento. Contudo, o participante poderá decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a 

Organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência, até seu atendimento médico. 

Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, 

de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente do motivo, tampouco por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 

participantes venham a sofrer por sua participação na cicloviagem. 

Todos os participantes aceitam e concordam em ceder o uso de suas imagens, sons de suas vozes 

e de seus nomes em fotos, jornais, revistas, internet, filmes, rádios, televisão e anúncios informativos, 

promocionais ou publicitários, relativos ao evento, sem acarretar ônus aos Organizadores. 

Poderá a Organização do “Pedal Volta da Chapada” suspender a cicloviagem por questões de 

segurança pública, manifestações políticas, vandalismo ou outro motivo de força maior, sem aviso prévio 

aos participantes. Nesse caso, haverá a devolução do valor pago. 

Os casos omissos às condições do evento serão resolvidos de forma unilateral pela 

Organização. 

 

DOS SERVIÇOS  

Toda a estrutura da cicloviagem é voltada para que o participante aproveite ao máximo sua 

viagem. Assim, a Organização disponibiliza os seguintes serviços: 

 Suporte durante todo o trajeto, respeitando o ritmo de cada participante;  

 Equipe de guias experientes; 

 Carro de apoio e assistência mecânica em todas as etapas do percurso; 

 Transporte terrestre do participante a partir de Brasília, incluindo a bicicleta no reboque; 

 Acomodação em camping (BARRACA POR CONTA DO PARTICIPANTE). 

 Refeição completa: café da manhã (domingo), piquenique na trilha (sábado e domingo) e 

jantar (sábado e domingo); 

 Rádio Monitoramento; 

 Seguro viagem; 

 Briefing de viagem (local e horário a ser definido); 

 Brindes diversos. 
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A saída para a cicloviagem se dará às 05h00min de sábado (dia 09/07/2016), em local a ser 

definido e comunicado pela Organização, com parada para um breve lanche na Cidade de São João da 

Aliança.  

A largada do pedal será na cidade de São Jorge, por volta das 09h00min, perdurando por todo o 

dia, até a chegada em uma comunidade do Povoado do Rio Preto, onde o participante pernoitará. O jantar 

será servido por volta das 20h00min. No domingo (dia 10/07/2016), o pedal se iniciará após o café da 

manhã, por volta das 09h00min, com sua finalização na cidade de Cavalcante/GO, onde o participante 

poderá jantar e tomar banho e retornar para Brasília/DF. 

O valor cobrado NÃO INCLUI despesas extras de caráter pessoal, tais como: refeições que não 

estejam no pacote, passeios, bebidas, consumo em bar, telefonemas, entrada nas cachoeiras, e tudo o mais 

que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.  

As tarifas são individuais, válidas para dezembro de 2016.  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

CICLOVIAGEM : 

 

 

Declaro que aceito as condições e todas as regras da Organização, assinando o presente Termo de 

Responsabilidade. 

Declaro para os devidos fins que estou ciente e de acordo com as condições descritas acima, isentando 

os Organizadores e colaboradores de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências que 

possam advir da minha participação, NÃO CABENDO qualquer tipo de ação judicial e/ou indenização 

sobre fatos ocorridos comigo durante a cicloviagem. 

Arcarei com qualquer dano que eventualmente possa ocorrer com minha bicicleta durante o transporte 

em carretinhas tipo reboque, por todo o trecho da viagem e durante o percurso por trilhas e estradas de terra, 

eximindo de responsabilidade a Organização da cicloviagem, bem como seus apoiadores e/ou 

patrocinadores. 

Declaro, por fim, que estou em plenas condições de saúde e não possuo restrições físicas e/ou médicas 

que impeçam minha participação em eventos esportivos, não fazendo uso abusivo de bebidas alcoólicas e de 

drogas. 

 

 

 

Brasília,              de                             de 201 . 

 

 

 

Assinatura do participante ou responsável legal 

CPF: 

RG: 

 

 

 


