REGULAMENTO:
I- A idade MÍNIMA para ciclistas se inscreverem para o passeio é de 18 (dezoito anos), menores de
idade somente acompanhados de seus pais ou responsáveis.
II- No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento o participante aceita todos os termos do
regulamento por sua participação no evento;
III- O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista do passeio e nem o valor
poderá ser transferido para outro evento do MTBPradópolis.
IV- Os(as) participantes deverão estar no local de saída com pelo menos meia hora de antecedência (30
minutos antes da saída), quando serão dadas as instruções finais.
V- Todos(as) os(as) participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação Médica para a realização
do pedal, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos(as) participantes.
VI- O participante é responsável pela decisão de participar do pedal, avaliando sua condição física e seu
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do percurso.
VII- O evento acontecerá em qualquer situação climática.
VIII- Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de
nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes do
evento, independente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo
que porventura os participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
IX- Equipamentos obrigatórios: Capacete de ciclismo afivelado, óculos de proteção e luvas.
X- Os brindes do evento serão entregues apenas para participantes que estiverem presentes no ato do
sorteio e possuírem a identificação lacrada no braço.
XI- O pedal terá o percurso médio de 25Km(Sport) e 40Km(Hard) com subidas em trilhas e matas de
reserva que possuem lindos visuais da região. Tudo isso com total estrutura de apoio ao ciclista.
XII- Ambos os percursos estarão sinalizados conforme necessidade, inclusive com mais atenção dos
bikers nos trechos de perigo.
XIII- Os trajetos estarão disponíveis apenas no dia do evento.

Importante:
Para participar, o inscrito terá que retirar a pulseira de identificação 25Km(Sport) ou 40Km(Hard)
na secretaria do evento no dia 30 de agosto.
O evento contará com carros e motos de apoio, os percursos terão pontos de apoio para
reabastecimento, informamos também que o último ponto, mais conhecido como “ponto de apoio de
milionário”, terá água, frutas, doces, coca cola, CHOPP e + SURPRESAS!
No final do pedal os inscritos participarão de sorteios de brindes e poderão saborear uma
deliciosa comida caseira no ginásio de esportes com música.
As bebidas serão vendidas a parte!
Em breve mais novidades!
**INFORMAÇÃO IMPORTANTE: DEVIDO AO COVID 19, O 2º PEDAL MTBPRADÓPOLIS FICA
PASSÍVEL DE MUDANÇA DE DATAS, SENDO NESSE CASO, TODOS OS INSCRITOS
INFORMADOS COM ANTECEDÊNCIA, FICANDO CIENTES DA NOVA DATA DO EVENTO**

*OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.*

