Regulamento do Evento Fatec Bike Tour
O evento será constituído por passeio ciclístico e paralelamente um ciclo de palestras na Fatec
Osasco.
1. DO TOUR E CONDIÇÕES GERAIS
1.1. O FATEC BIKE TOUR, será realizado em Osasco (SP), saindo da Faculdade de Tecnologia de
Osasco (Rua Pedro Rissato, 30 - Vila dos Remédios), no dia 26 de novembro de 2017.
1.2. Os participantes, doravante denominados ATLETAS, deverão efetuar suas inscrições nos
termos do item 3 deste regulamento, sendo o público alvo pessoas do sexo masculino e
feminino, com idade mínima de 06 (seis) anos, devendo os menores de 18 anos
desacompanhados do responsável apresentar autorização escrita e assinada pelo responsável
legal no dia do evento. Salienta-se que menores de 15 (quinze) anos não poderão participar do
TOUR desacompanhados do responsável legal, mesmo portando autorização escrita.
1.3. O evento será realizado na Cidade de Osasco e tem por objetivo propiciar um TOUR DE BIKE
(passeio de bicicleta), pelos principais pontos da cidade, não tratando-se de uma corrida, e ou,
competição.
1.4. O Tour, cujo percurso será divulgado no site e mídias sociais (www.FatecBikeTour.com.br,
Facebook, Instagram), será de aproximadamente 14 quilômetros, com seu ponto de largada e
de chegada na Fatec Osasco, com um possível segundo local para largada à ser definido e
divulgado nos meios aqui descritos, havendo o encontro dos ATLETAS em meio ao percurso.
1.5. O BIKE TOUR terá início às 07h00, para todos os ATLETAS, em ambos os pontos de largada,
de acordo com as condições climáticas.
2. DO ACESSO AO LOCAL DE LARGADA (FATEC DE OSASCO)
Como chegar ao local:
•
•

DE CARRO: A Fatec de Osasco está localizada no endereço sito a Rua Pedro Rissato, nº
30 - Vila dos Remédios – Osasco.
DE BIKE: acesso pela marginalzinha*

3. DAS INSCRIÇÕES, VALORES, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
3.1. DA FORMA DAS INSCRIÇÕES:
3.1.1. As inscrições serão feitas via internet no site da ATIVO para todos os ATLETAS e também
presencias em pontos a serem divulgados na página do evento no facebook
(https://www.facebook.com/biketourfatec/?ref=br_rs).
3.2. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas com pagamento da taxa de inscrição, taxa de serviço ou
gratuitamente a saber:

3.2.1. DAS INSCRIÇÕES PRESENCIAIS
•
•

R$ 30,00 (trinta reais), pagos no ato da inscrição e por ATLETA que desejar obter o KIT
descrito no item 4 deste regulamento;
Gratuita aos ATLETAS que não desejarem obter o KIT descrito no item 4 deste
regulamento.

3.2.2 DAS INSCRIÇÕES ONLINE
•

•

As inscrições online pelo site da ATIVO são destinadas aos ATLETAS que desejam obter
o KIT descrito no item 4 deste regulamento. Para inscrições realizadas no site da ATIVO,
será cobrada uma taxa prestação de serviço de 7,5% relativa a manutenção do site.
Permanecendo o valor de R$ 30,00 (trinta reais), acrescido o valor da taxa de serviço,
pagos no ato da inscrição e por ATLETA.
As inscrições online pelo SYMPLA são gratuitas e destinadas aos ATLETAS que não
desejam obter o KIT descrito no item 4 deste regulamento.

3.3. DAS INSCRIÇÕES DE IDOSOS E OUTROS BENEFICIÁRIOS
Aposentados e pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, terão direito a 50%
(cinquenta por cento) de desconto no valor da inscrição, devendo apresentar documento
comprobatório da aposentadoria e idade (RG ou qualquer outro documento com foto),
conforme orientações constantes no site de inscrição, havendo os custos conforme situação a
seguir relacionada:
3.3.1. DAS INSCRIÇÕES DE IDOSOS E OUTROS BENEFICIÁRIOS PRESENCIAIS
•
•

R$ 15,00 (quinze reais), pagos no ato da inscrição e por ATLETA que desejar obter o KIT
descrito no item 4 deste regulamento;
Gratuita aos ATLETAS que não desejarem obter o KIT descrito no item 4.

3.3.2 DAS INSCRIÇÕES DE IDOSOS E OUTROS BENEFICIÁRIOS ON LINE
•

R$ 15,00 (quinze reais), por ATLETA, acrescida da taxa de serviço no importe de R$ 1,50
(um real e cinquenta centavos), totalizando R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta
centavos), a ser paga no ato da inscrição.

3.1.3 Todos os pagamentos para inscrições efetuadas online, serão feitos através do site da
ATIVO.
3.4. DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições por qualquer meio, ou seja, online pelo site ATIVO ou presencial em qualquer
ponto determinado pela organização do evento, serão aceitas até às 23h do dia 24/11/2017;
3.4.1. A ORGANIZAÇÃO do evento poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.
4. KIT DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Ao fazer a sua inscrição e pagar a respectiva taxa, o ATLETA está ativando sua participação
no EVENTO com direito de acesso e uso de toda a infraestrutura de apoio descrita neste
regulamento.
4.2. DA COMPOSIÇÃO DO KIT PARTICIPAÇÃO
O Kit de participação do evento, vinculado a taxa de inscrição, é composto de:
a) Sacochila;
b) Squeeze;
c) Camiseta do evento;
d) Chaveiro;
e) Pulseira de participação do Tour.
4.3. DA RETIRADA DO KIT DE PARTICIPAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
4.3.1. A entrega do Kit será feita no dia do evento, 1 hora antes da largada, iniciando as 5:50h,
terminando as 6:50h, somente na Fatec de Osasco, localizada na Rua Pedro Rissato, 30 - Vila dos
Remédios.
4.3.2. Não serão entregues Kits de participação após o horário estipulado no item 4.3.1, sendo
que a perda do horário pelo ATLETA acarretará na perda do direito ao KIT, NÃO HAVENDO
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA.
4.3.3. Para a retirada do Kit de participação do ATLETA, é necessário e obrigatório a
apresentação do ORIGINAL DE UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO E O ORIGINAL DO
COMPROVANTE DA INSCRIÇÃO nos termos do item 3 deste regulamento.
4.3.4. O comprovante de pagamento da inscrição não será retido na entrega do Kit, devendo ser
carimbado para constatação da entrega do material.
4.3.5. Os ATLETAS deverão conferir no ato da retirada todos os itens do KIT DE PARTICIPAÇÃO
conforme descrito no item 4.2, responsabilizando-se por sua guarda e conservação até o
momento do TOUR, não sendo aceita qualquer reclamação posterior, não havendo troca ou
reposição do Kit, nem tampouco devolução de quantia paga.
5. DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO
5.1. Todos os ATLETAS deverão levar no dia do evento a sua bicicleta e equipamentos de
segurança que julgar necessário tais como: Capacete, joelheira, luva etc, bem como seu kit
conforto como: toalha, água, boné, óculos, protetor solar etc.
5.2. Os ATLETAS independentemente da idade são responsáveis pelos seus equipamentos e
pertences, devendo mantê-los sob sua vigilância, não havendo qualquer responsabilidade da
organização do evento em caso de furto, roubo, perda ou qualquer outra eventualidade.
5.3. Ao participar do TOUR, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
aceita totalmente este REGULAMENTO, assume despesas de transporte, hospedagem e

alimentação, quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação antes, durante e após o término do evento.
5.4. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação,
promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
5.5. No momento do evento haverá atendimento emergencial aos ATLETAS, com ambulância
para remoção, se for o caso.
5.5.1. Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA DE
SAÚDE sob responsabilidade desta.
5.5.2. O ATLETA, ou o seu acompanhante responsável, poderá se decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção/transferência de hospital, serviço de emergência e médico,
entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as
consequências desta decisão.
5.6. A segurança do EVENTO será realizada pela Policia Militar, Guarda Civil Municipal, para
apoio e orientação dos participantes.
5.7. É recomendável rigorosa avaliação médica e de condicionamento físico, com a realização,
inclusive, de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS, sob responsabilidade e ônus do
ATLETA.
5.8. A critério dos ORGANIZADORES, o TOUR poderá ser suspenso, por questões de segurança
pública, atos de vandalismo e/ou motivos de força maior (climáticas), e neste caso não haverá
reembolso para os inscritos do valor correspondente a inscrição.
5.9. O ATLETA que deixar de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou que, por
omissão, deixar de comunicar, por escrito e com protocolo de recebimento, qualquer
impedimento de sua parte, poderá, a qualquer tempo, ser retirado do EVENTO.
5.10. Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não
comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit.
5.11. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos
ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a
qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico, ou qualquer outro
fornecido, informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
5.12. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem
prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na página do
facebook ( https://www.facebook.com/biketourfatec/?ref=br_rs ) e site do evento
( www.FatecBikeTour.com.br )
6 - REGRAS ESPECÍFICAS
6.1. A idade mínima exigida de participação é de 6 anos.
6.2. O TOUR terá duração mínima de 1h30 (1 hora s e 30 minutos) para todo o trajeto.

6.3. O ATLETA assume no ATO DA INSCRIÇÃO que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética, assim como também assume estar apto e ter treinado adequadamente para
o EVENTO.
7 - CRONOMETRAGEM
7.1. O evento Fatec Bike Tour é um passeio ciclístico sem marcação de tempo dos ATLETAS ou
premiação.
7.2. O ATLETA que completar o TOUR receberá UMA MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO.

DAS ATIVIDADES EXTRAS
1. No dia do evento serão realizadas palestras/Workshops a ser ministrados pelo Sebrae e pela
Secretaria de Meio Ambiente, com a abordagem dos assuntos a seguir relacionados:
•
•
•
•

Jardinagem
Alimentação
Reutilização de Alimentos
Empreendedorismo - Como Montar sua Bicicletaria

1.1. Na mesma oportunidade serão dadas aulas de Alongamento e ginástica localizada pela
academia ACM.
2. Para participação em qualquer das atividades descritas no item 1 DAS ATIVIDADES EXTRAS,
serão distribuídas senhas limitadas no dia do evento, em horário determinado pela organização.
3. Os certificados de participação serão enviados por e-mail, a TODOS que participarem do
Workshop e preencherem no local a devida lista com os dados necessários.

DISPOSIÇÕES FINAIS
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir, alterar
ou excluir disposições deste REGULAMENTO, total ou parcialmente.
As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA
de forma soberana, não cabendo recurso contra estas decisões.

Barueri (SP) 20 de setembro de 2017.

