REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
•

Será disponibilizado alojamento para todos os atletas e equipe de trabalho da organização.

Para a participação no grande passeio ciclístico, os interessados deveram ficar atentos para
algumas regras e condições impostas pela organização.

DATA
•

O GRANDE PASSEIO CICLISTICO DO ESTADO DE GOIÁS comemorará 19 anos
em 2022. Acontecerá entre os dias 15 a 16 de julho de 2022.

•

Valor da inscrição R$ 600,00 reais a vista ou parcelado em até 3 vezes (juros do sistime).

QUANTO A PARTICIPAÇÃO
Os atletas interessados em participar do evento deverão estar cientes de:
•

A inscrição só será aceita pelo site www.sistime.com.br. SOBRE NENHUMA
CIRCUNSTÂNCIA será admitido inscrições fora do site ou do tempo pré determinado.
A inscrição só será completa após o pagamento total.

•

As inscrições são limitadas a 50 participantes, portanto aconselhamos aos interessados
que confirmem sua inscrição efetuando o pagamento o mais rápido possível.

•

Será admitida a inscrição de Menores de idade apenas entre 15 e 17 anos e com
autorização dos pais (com firma reconhecida).

•

A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de vetar a participação de algum inscrito caso
necessário, mesmo após o pagamento. Nesse caso em específico, a organização devolverá
o valor pago pelo inscrito descontado despesas de custo de inscrição.

•

Para participação no evento a organização admitirá os atletas que já participaram de
edições anteriores ou atletas convidados e ou indicados por pessoas já participantes do
evento.

•

O atleta que se ausentar do evento NÃO terá direito a reembolso e nem poderá ceder sua
vaga para alguém. Porém ao final do evento poderá procurar a organização para retirar
seu kit uniforme.
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OBRIGAÇÕES
•

O congresso técnico será realizado de forma hibrida (presencial e on-line) e é
OBRIGATÓRIA, caso o atleta se omita do congresso, ele será automaticamente
desclassificado e não poderá participar do evento. O congresso será realizado ás 19:30
horas do dia 08 de julho de 2022 no Teatro João Alves de Queiroz, na sede da TV Serra
Dourada em Goiânia GO.

•

O inicio efetivo do passeio acontecerá as 7:00 horas, no Supermercado 07 – Maria Nadir
onde será servido o café da manhã. O cumprimento do horário é de caráter
OBRIGATÓRIO, ficando suspenso o atleta que não comparecer.

RETORNO
•

A organização fornecerá um ônibus que sairá da cidade de Aruanã às 20:00 horas, logo
após o jantar, que passará por todas as cidades obedecendo um trajeto pre estabelecido.
Só será admitido atletas no ônibus que reservaram seu retorno na inscrição. As bicicletas
serão obrigatoriamente transportadas somente nos bagageiros e será de responsabilidade
do atleta promover o seu acondicionamento.

APOIO / FAMILIARES
•

A organização PROÍBE o acompanhamento de apoio/familiares durante o trajeto nas
rodovias.

•

O apoio/familiares que quiser acompanhar o evento poderá estar junto durante as paradas
nas cidades.

Chácara Campestre: Rua 119, Quadra 256, Lote 2. Parque Las Vegas II. Caixa postal 66
Bela Vista de Goiás CEP 75240-000
Emílio (62) 9.9848-3445 / Paulo Henrique (62) 9.9935-1855

Site: WWW.CICLISMOCOYOTE.COM.BR

UNIFORME
•

A utilização do uniforme é de caráter OBRIGATÓRIO, tanto para o primeiro dia quanto
para o segundo dia e o não cumprimento poderá causar o impedimento da participação
do atleta no evento. Lembrando que o uniforme consta de camisa, bermuda, toca e meia.

•

A toca será entregue SOMENTE durante o café da manhã antes da saída oficial.

DEVERES DA ORGANIZAÇÃO
•

A organização fornecerá aos atletas um kit contendo uniforme completo (camisa,
bermuda, toca e meia), informativos e brindes.

•

A organização fará o seguro pessoal de todos os atletas e toda a equipe de trabalho da
organização não incluso os equipamentos (bikes, acessórios e ou veículos). As
informações referentes aos valores de cobertura da apólice de seguro serão explicadas no
congresso técnico.

•

Será disponibilizado alojamento para todos os atletas e equipe de trabalho da organização.
Apoio ou familiares não terão alojamento disponível pela organização.

•

Será disponibilizada alimentação completa para todos os atletas, equipe de trabalho da
organização e pessoal de apoio.

•

Será disponibilizado transporte de retorno para todos os atletas e equipe de trabalho da
organização que necessitarem.

INFORMAÇÕES
•

Paulo Henrique (62) 9.9935-1855 WhatsApp

•

Emílio (62) 9.9848-3445 WhatsApp

ESTE REGULAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES, SENDO DE
RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO INFORMAR OS ATLETAS VIA E-MAIL,
WHATSAPP OU LIGAÇÕES.
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