Regras Gerais do evento

1 - A PEDALADA
1.1 - A pedalada PEDAL CAVEIRA, doravante denominada EVENTO, será realizada no dia 1
de novembro de 2019, por PESSOAS DE TODOS OS SEXOS, devidamente inscritas,
doravante denominadas CICLISTAS independentemente da condição climática.
OBSERVAÇÃO: Regulamento atualizado em 12/07/2019 às 12h20min. Novas atualizações
poderão ser realizadas até o início da entrega dos kits de participação de acordo com as
necessidades técnicas do evento.
O PEDAL CAVEIRA é uma realização e organização da SAMPA BIKERS.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção a confirmação dos respectivos horários de
largada durante a semana que antecede o EVENTO através do Regulamento da prova,
mídias sociais, imprensa, site oficial do evento, quando da retirada do kit no local de
entrega e, às chamadas do sistema de som e sinalizações na área de LARGADA no dia
da pedalada, para eventuais ajustes nos respectivos horários que possam se fazer
necessário.
I - Ao participar deste EVENTO, o(a) CICLISTA assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas
de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
II - Ao participar deste EVENTO, o(a) CICLSITA 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 ou divulgação,
promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
III - Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
prévio para todos os CICLISTAS.
IV - As ORGANIZAÇÕES do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES
E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo CICLISTA
inscrito no EVENTO, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros CICLSITAS, sendo
esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.
V - Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e / ou motivos de força maior.
VI - Todo CICLSITA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar (impresso,
quando for o caso, ou eletronicamente) à ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO.
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VII - O CICLISTA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,
conhecendo os riscos, grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato do passeio, percurso,
metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o mesmo será realizado,
isentando de qualquer responsabilidade a ORGANIZAÇÃO, PATROCINADORES E
REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.
VIII - Ao se inscrever no EVENTO, o CICLISTA o faz de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade de transferência desta inscrição, para outro CICLISTA. Caso o inscrito
solicite seu reembolso de inscrição o mesmo só poderá ser solicitado até 7 (sete) dias da
realização da inscrição. Considerando-se inscrição realizada a inscrição paga e creditada a
favor da ORGANIZADORA.
IX - Se ficar comprovado que o(a) CICLISTA cedeu o sua inscrição para alguém, copiou o
mesmo ou duplicou cedendo a cópia para outros ou teve seu número copiado, o (a) CICLISTA
que realizou a inscrição será suspenso através de um processo administrativo interno por um
período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e não terá acesso a nenhum resultado anterior
não podendo se cadastrar nos EVENTOS SAMPA BIKERS por esse período ou será banido
do cadastro geral do Sampa Bikers não tendo acesso a nenhum resultado anterior e não
podendo mais se cadastrar nos eventos Sampa Bikers.
X - Ao se inscrever no EVENTO, o(a) CICLISTA 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.
XI - O PLACA DA PEDALADA deverá ser fixado na frente da sua bicicleta.
XII – Será obrigatório o uso de capacete e a bicicleta recomendada é mountain bike.
XIII – Não serão permitidas a participação com bicicletas elétricas ou bicicletas compartilhadas,
tipo Yellow ou Itaú.
XIV - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste
REGULAMENTO com fins técnicos organizacionais sem prévio aviso, incluindo a data e local
do evento.
XV - Ao se inscrever neste evento o participante concorda com essa cláusula isentando a
SAMPA BIKERS, seus parceiros, contratantes, fornecedores e patrocinadores, de qualquer
cobrança posterior a estas alterações referentes a qualquer despesa ou entendimento
indenizatório que o participante entenda ter a seu favor.
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2 - KIT DE PARTICIPAÇAO
a - Ao se inscrever no EVENTO e pagar a taxa de inscrição o CICLISTA está ativando sua
participação e acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio conforme descrita neste
REGULAMENTO.
b - Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas
promocionais oferecidas como forma de cortesia e brinde com cotas limitadas de quantidades
sem a obrigatoriedade de disponibilização de estoque por tamanho no ato da entrega da
mesma.
c– Caso haja distribuição ou inclusão de materiais além do que consta nos itens acima, os
mesmos não serão entregues após o EVENTO.
d - Não haverá inscrições no dia do EVENTO e não haverá entrega de kit de participação após
o término do EVENTO, somente nos horários e datas determinados pela ORGANIZAÇÃO.
e - A camiseta brinde do EVENTO, como acima mencionado, é uma cortesia da
ORGANIZAÇÃO e poderá ter tamanhos variados para que o CICLISTA escolha durante o
processo de inscrição ou após efetuar o pagamento. Após o encerramento das inscrições
através do site do EVENTO não será possível realizar qualquer alteração no tamanho da
camiseta escolhido.
f- Reitera a ORGANIZAÇÃO, nos moldes do item supra que na hipótese de entrega de
camisetas, tal ato caracterizará simples cortesia. O tamanho escolhido poderá ser alterado /
entregue pela ORGANIZAÇÃO de acordo com a disponibilidade em estoque.
g- Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega da mesma.
h - Os CICLISTA que realizarem a inscrição que por ventura por quaisquer motivos que não
compareceram para retirar seus kits nos horários e datas determinados pela ORGANIZAÇÃO,
concordam em doar o kit para uma instituição de caridade parceira do Sampa Bikers.
Lembramos que o Kit de participação não poderá ser retirado por Terceiros. E só será
entregue para o participante que esteja com sua bicicleta e capacete.
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3 - Regras Específicas do Evento:
a - A idade mínima exigida para participação na PEDALADA é de 16 anos, completos até a
data da inscrição.
b - Para os CICLISTAS com idade inferior a 18 anos e que irão participar da PEDALADA, será
necessário a autorização por escrito dos PAIS ou RESPONSÁVEL LEGAL, que poderá ser
feita da seguinte forma:
- Com firma reconhecida e acompanhada de cópia autenticada de um Documento de
Identidade dos PAIS ou RESPONSÁVEL LEGAL, que deverá ser apresentada pelo CICLISTA
no ato da retirada do kit.
- Autorização de próprio punho feita pessoalmente no ato da retirada de kit, SOMENTE PELOS
PAIS ou RESPONSÁVEL LEGAL. Neste caso, haverá a necessidade, de assinatura de duas
testemunhas, que se encontrem no local, angariadas pelo CICLISTA.
C - O CICLISTA assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde
e capacidade atlética, e treinou adequadamente para o EVENTO.

4 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
Poderá a ORGANIZAÇÃO do EVENTO realizar promoções com descontos no valor da
inscrição por períodos determinados, não cabendo reembolso de qualquer valor pago diferente
do valor promocional.
a - As inscrições para o EVENTO serão feitas via internet limitados ao número máximo de 100
CICLISTAS CADASTRADOS.
b - Após o encerramento das inscrições por meio eletrônicos ou físicos, não é possível gerar
ou imprimir uma nova via de boleto.
c - A inscrição só se torna efetiva mediante o pagamento do boleto.
d - Caso o Boleto não seja pago até sua data de vencimento seu pedido de inscrição será
cancelado e você deverá entrar em contato com o Fale Conosco, por e-mail
queropedalar@sampabikers.com.br ou telefone (11) 5517 7733, informando o EVENTO e
solicitando a reativação de seu pedido para que possa iniciar um novo processo de inscrição.
e - A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades ou
disponibilidades técnicas e estruturais sem prévio aviso.
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f - Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos CICLISTAS acima
de 60 (sessenta) anos, o desconto de 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor da
inscrição. Neste caso o procedimento de inscrição será diferente. Preencha normalmente a
ficha de inscrição disponível no site oficial do evento. Desconsidere o boleto e realize o
depósito bancário até dois dias úteis após a realização da inscrição, com os seguintes dados
da conta corrente: Banco Bradesco – ag 0450 conta 242040-6 em nome de Associação
Sampa Bikers, no caso de doc o cnpj é o 00430286/0001-45. O comprovante do depósito
deverá ser enviado juntamente com a cópia da carteira de identidade para o e-mail
queropedalar@sampabikers.com.br até 2 dias úteis após a realização da inscrição.
g - Caso venha a ser comprovado que o CICLISTA fez o uso do benefício concedido pelo
Estatuto do Idoso e cedeu o seu Número de Peito a outro CICLISTA para pedalar em seu
lugar, fica a ORGANIZAÇÃO autorizada pelo CICLISTA que realizou a inscrição, a emitir uma
cobrança através de boleto bancário do valor da diferença que foi paga no ato de sua
inscrição. O CICLISTA que realizou a inscrição será suspenso através de um processo
administrativo interno por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e não terá acesso a
nenhum resultado anterior não podendo se cadastrar nos EVENTOS SAMPA BIKERS por
esse período ou será banido do cadastro geral da SAMPA BIKERS não tendo acesso a
nenhum resultado anterior e não podendo mais se cadastrar nos eventos SAMPA BIKERS.
Sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidos boletos pagos após a data do
vencimento. Caso o CICLISTA consiga realizar o pagamento do boleto após o
vencimento através de qualquer meio de pagamento a inscrição será cancelada e o
CICLISTA não terá direito ao Kit.
h - Os ATLETAS que realizarem a inscrição relacionada aos itens 4 - b e 4 c - que por ventura
por motivos de doença do inscrito, comprovada através de atestado médico, contendo a
assinatura do médico e o CRM; acidentes com o CICLISTA inscrito, comprovado através de
documentos legais ou atestado médico, contendo a assinatura do médico e o CRM; greves
gerais que impeçam o transporte público coletivo que comprovem o impedimento da sua
participação no EVENTO, que não compareceram para retirar seus kits nos horários e datas
determinados pela ORGANIZAÇÃO, conforme itens 5 a 7, deste Regulamento, poderão
solicitar até 30 dias corridos após a data do EVENTO, desde que se enquadre em um dos
motivos acima descritos, quando disponível e no tamanho que ainda houver em estoque, a
camiseta brinde e outros itens relacionados à inscrição escolhida excluindo brindes de
patrocinadores que sejam alimentos ou perecíveis, através do email queropedalar@sampabikers.com.br, informando o motivo do não comparecimento à
retirada do kit. A ORGANIZAÇÃO poderá enviar esses itens por mera liberalidade através do
sistema de Correios a ser pago pelo CICLISTA pagante da inscrição.
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5 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO
a. Pela INTERNET, no site www.pedalcaveira.com.br até o dia 05 de Outubro de 2019,
podendo ser PRORROGADA ou ENCERRADA com antecedência, a critério da
ORGANIZAÇÃO.
ATENÇÃO: Não haverá inscrições no dia do EVENTO e não haverá entrega de kit de
participação após o início do mesmo, somente nos horários e datas determinados pela
ORGANIZAÇÃO.

6 - PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

a - Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição.
b – No final da inscrição será gerado um Boleto Bancário.
b1 - Imprima o Boleto Bancário;
b.2 - Efetue o pagamento conforme o indicado no Boleto;
d.3 - Caso o Boleto não seja pago até sua data de vencimento seu pedido de inscrição será
cancelado e você deverá entrar em contato com o Fale Conosco, por email queropedalar@sampabikers.com.br ou telefone (11) 5517 7733, informando o EVENTO e
solicitando a reativação de seu pedido para que possa iniciar um novo processo de inscrição;
d.4 - O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, não da data de preenchimento da ficha.
e - Não serão aceitos pagamentos por CAIXA EXPRESSO e depósitos sem prévia solicitação
por parte da ORGANIZAÇÃO.
f - O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO
cópia do mesmo.

Rua Diego Suarez 253 – Praia Azul -São Paulo-SP CEP 04928-190 - Fone-Fax (11) 5517 7733.

7 - Retirada dos Kits

a - A entrega do Kit será realizada somente no dia do EVENTO de acordo com a
programação neste site.
b - Para retirar o Kit do CICLISTA, é necessário estar com sua bicicleta, capacete e
apresentar:
b.1 - Quando a inscrição for paga através de BOLETO BANCÁRIO:
- Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Habilitação ou Passaporte)
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO e o BOLETO BANCÁRIO pago no ORIGINAL (não serão
aceitas cópias, em hipótese alguma). Esse comprovante será retido na Entrega do Kit.
Observação 1: A Confirmação de inscrição enviada por e-mail não é válida como
comprovante de pagamento.
Observação 2: O Comprovante de inscrição gerado pelo sistema após o cadastro não é
válido como comprovante de pagamento.
Sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidos boletos pagos após a data do
vencimento. Caso o CICLISTA consiga realizar o pagamento do boleto após o
vencimento através de qualquer meio de pagamento a inscrição será cancelada e seu Kit
não será entregue.
C – Não serão entregues kits para terceiros, para ciclistas que não estejam com sua
bicicleta + capacete ou após a data do evento. Os kits não retirados no prazo estipulado
serão doados para uma instituição de caridade.
d - Com o Kit o CICLISTA recebe uma camisa e uma plaqueta para fixar na sua bicicleta de
uso obrigatório.
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8 - TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE
Importante:
Ao efetivar minha inscrição neste EVENTO DECLARO que estou de acordo com o Termo de
Responsabilidade abaixo:
•Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no EVENTO
são de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou
coordenador de equipe, sendo inteiramente responsável pela sua veracidade, sob as penas da
lei.
•Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do EVENTO, disponível na página de
internet no domínio www.pedalcaveira.com.br , declinando, expressamente, que todas as
normas e regras constantes no mesmo são pautadas pela legalidade, equilíbrio e bom senso,
sendo assim não poderei alegar futuramente ou em tempo algum, desconhecer e/ou não
concordar com as elas.
•Participo deste EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos ( o circuito
não é fechado ao trânsito de veículos), grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato da
competição ou passeio, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas
em que o mesmo será realizado, isentando de toda responsabilidade, seja a qualquer nível
que for, a ORGANIZAÇÃO, Patrocinadores e Realizadores, tanto em meu nome bem como de
meus sucessores.
• Declaro que estou ciente que o PEDAL CAVEIRA é uma realização e organização da
SAMPA BIKERS.
•Estou ciente de meu perfeito estado de saúde e, ainda, de estar capacitado para a
participação no EVENTO, gozando de boa saúde no geral e de haver treinado adequadamente
para EVENTO deste porte, sendo exclusivamente responsável por qualquer espécie de dano a
que venha sofrer ou causar a terceiros.
•Estou ciente e de acordo com as informações técnicas do EVENTO disponíveis no site
www.saopaulobiketour.com.br , incluindo os serviços de apoio de percurso.
•Estou ciente que em caso de atendimento médico, o mesmo será feito a rede pública
competente, isentando a ORGANIZAÇÃO da necessidade do atendimento médico a rede
privada.
•Sou integralmente responsável por quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou
materiais por mim causados em razão de terceiros em geral, participantes, público,
ORGANIZAÇÃO e todos os seus prepostos, durante a minha participação neste EVENTO.
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos
de arena), renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser
auferida com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes,
reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, mídias
sociais, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser
implementadas no mercado para este e outros EVENTOS, em decorrência do uso dessas
imagens, ou nas ações acima descritas realizadas pela Sampa Bikers e/ou seus parceiros
comerciais.
•Estou ciente e autorizo o uso de equipamentos de captação de imagens na arena do
EVENTO, tais como motos, veículos, helicópteros,” drones” e outros meios disponíveis para tal
ação.
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•Estou ciente que, ao ser convidado, me cadastrar ou me inscrever no EVENTO, me incluirei
automaticamente no banco de dados da Sampa Bikers, autorizando, desde já, o envio para o
endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física
para participar de qualquer promoção ou ação promocional e programas de incentivo, bem
como comercial, desenvolvida pela mesma e/ou por seus parceiros.
•Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outros gastos necessários, ou provenientes da minha
participação neste EVENTO, antes, durante ou depois de sua realização.
•Em caso de fornecimento, por parte da ORGANIZAÇÃO, de serviços relativos a transporte,
hospedagem e/ou alimentação, entre outros, declaro que o consequente recebimento se
concretizará como uma simples cortesia que não implicando, a mesma, em nenhum vínculo
contratual ou profissional com a ORGANIZAÇÃO, não se configurando nenhuma espécie de
obrigação ou responsabilidade.
•Eu, como CICLISTA, participante ou representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou
plenamente de acordo com o Regulamento do EVENTO , bem como com as minhas
responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou local, nada tendo a reclamar,
agora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando toda eventual relação
regida pelo princípio da mais cristalina boa-fé.
•Estou ciente que a decisão e escolha de incluir e/ou excluir CICLISTAS no referido EVENTO,
consequente à opção do treinador ou responsável de equipe, será de única e exclusiva
responsabilidade destes últimos . A ORGANIZAÇÃO, desde já, fica isenta de qualquer decisão
ou avaliação, pessoal, direta ou indireta em razão do CICLISTA, ficando responsável pela
exatidão das informações ativadas o seu próprio treinador pois, se o CICLISTA teve ciência de
sua inscrição, participação, ou não, no EVENTO, a responsabilidade, então, será exclusiva
destes últimos.
•Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do EVENTO, incluindo percurso e
entrega de kit, ou qualquer outra área de visibilidade no EVENTO voltada ao público, ou meios
de divulgação e promoção, nenhum material de cunho discriminatório em geral, político,
promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização
por escrito da ORGANIZAÇÃO; e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em
risco a segurança do EVENTO, ATLETAS e/ou das pessoas presentes, inclusive público,
estando ciente de que poderá ser solicitada a minha retirada do EVENTO pela
ORGANIZAÇÃO ou autoridades das áreas acima descritas.
•Em caso da minha participação neste EVENTO representando EQUIPES e CICLISTAS,
PRESTADORES DE SERVIÇO e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro expressamente ter
conhecimento e aceitar o REGULAMENTO do EVENTO bem como respeitar as áreas
destinadas a ORGANIZAÇÃO, sendo vetada minha participação física nas estruturas de apoio
a EQUIPES montadas em locais inadequados ou mesmo que interfiram no bom andamento do
EVENTO sem que obtenha autorização por escrito da ORGANIZAÇÃO para tanto, tendo plena
ciência que em caso contrário poderei ser retirado do local a qualquer tempo.
•Independentemente de estar presente ou não no ato do preenchimento do meu cadastro,
declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e
obrigações dentro do EVENTO, tendo tomado pleno conhecimento das normas e
regulamentações do mesmo, outorgando-as, expressamente, plena e total validade, uma vez
que pautadas e regidas pelo princípio da boa-fé.
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•Declaro estar de acordo que poderei obter da ORGANIZAÇÃO, por mera liberalidade e/ou
cortesia, a faculdade de escolher o tamanho de camiseta (quando essas faculdades estiverem
expressamente disponíveis no processo de inscrição obedecendo aos critérios do item 4 deste
regulamento).
•Estou ciente que todos os benefícios resultantes da minha inscrição estarão plenamente
disponíveis somente após o efetivo e comprovado pagamento da consequente taxa sendo
incontroverso que será de minha exclusiva responsabilidade acompanhar as comunicações
enviadas, via missivas eletrônicas, ao meu endereço eletrônico válido e cadastrado junto ao
sistema de inscrição da empresa ORGANIZADORA e/ou qualquer outro sistema por ela
licenciado e utilizado, sendo ainda de minha inteira responsabilidade o acesso às
consequentes consultas, no site do EVENTO, visando verificar possíveis atualizações ou
alterações de REGULAMENTO, notícias e, ainda, informações sobre a disponibilização, ou
não, dos serviços e/ou cortesias para participação no referido EVENTO.
•Declaro que ao me inscrever no EVENTO e realizar o pagamento através do Boleto Bancário,
as fontes dos recursos utilizados para realizar esse pagamento são oriundas de meios legais e
lícitos.
•Declaro que não cederei, de nenhuma espécie ou modalidade, minha “plaqueta da bicicleta” e
camisa do evento de uso obrigatório a outro CICLISTA para participação no EVENTO e que,
caso venha a ter essa ilegal atitude também estou ciente que, mediante a fraude praticada,
poderei sofrer as consequências previstas em lei. Estou ciente que serei suspenso através de
um processo administrativo interno por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e não
terei acesso a nenhum resultado anterior não podendo me cadastrar nos EVENTOS SAMPA
BIKERS por esse período ou serei banido do cadastro geral da Sampa Bikers não tendo
acesso a nenhum resultado anterior e não podendo mais me cadastrar nos eventos Sampa
Bikers.
•Declaro que só utilizarei o desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido em atenção ao
Estatuto do Idoso caso eu já tenha 60 anos, completos ou mais. Caso venha a ser comprovado
que fiz o uso desse benefício e/ou cedi a camisa e plaqueta do evento a outro CICLISTA,
autorizo a ORGANIZAÇÃO a emitir uma cobrança, através de boleto bancário, do valor relativo
a diferença “a menor , considerando-se a quantia paga no ato de minha inscrição, e que serei
suspenso através de um processo administrativo interno por um período mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses e não terei acesso a nenhum resultado anterior não podendo me cadastrar nos
EVENTOS Sampa Bikers por esse período ou que serei banido do cadastro geral da Sampa
Bikers não tendo acesso a nenhum resultado anterior e não podendo mais me cadastrar nos
eventos Sampa Bikers.
•Estou ciente que em caso de quebra da bicicleta, que não haverá como concertar, isentando
a ORGANIZAÇÃO de qualquer tipo de resgate, ficando sob minha responsabilidade o retorno
ao local de saída/chegada.
•Declaro que concordo com a doação de meu kit para uma instituição parceira do Sampa
Bikers no caso de não comparecimento na pedalada.
•Declaro estar ciente que se a ORGANIZAÇÃO receber alguma denúncia que eu tenha cedido
meu a camisa do evento e plaqueta” a outro CICLISTA, a ORGANIZAÇÃO estará devidamente
autorizada por mim a realizar minha desclassificação bem como do referido usuário usurpador
do número, sendo considerada a situação como efetivada fraude.
•Declaro estar ciente que qualquer informação solicitada através do canal “FALE CONOSCO”
só poderá ser feita pelo próprio CICLISTA, e/ou por parente de primeiro grau devidamente
comprovado ou, ainda, por procurador legal devidamente constituído e habilitado.
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•Estou ciente que o atendimento aos ATLETAS acontece sempre através do canal “FALE
CONOSCO” via telefone (11) 55177733 ou por e-mail queropedalar@sampabikers.com.br,
com funcionamento de segunda à sexta das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, não
operando aos sábados, domingos, feriados e datas comemorativas bem como no período de
22 à 26 de dezembro de 2019 e, de 29 de dezembro de 2019 à 02 de janeiro de 2020.

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

a - A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de PREMIAÇÃO ou participação
especial.
b - Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO Técnica, através do email queropedalar@sampabikers.com.br
c - O telefone para atendimento do Fale Conosco da Sampa Bikers é (11) 5517 7733. Neste
telefone somente serão atendidos problemas relacionados a cadastro (RG, CPF e/ou senha).
Nosso horário de atendimento por e-mail, telefone e redes sociais é de segunda a sexta das
09h00min às 12h00min e das 13h00 às 17h00min. Não haverá atendimento aos sábados,
domingos, feriados e datas comemorativas.
d - Informamos que nos períodos de 22 à 26 de dezembro de 2018, e de 29 de dezembro de
2019 à 02 de janeiro de 2020, não haverá atendimento através de telefone, e-mail no Fale
Conosco e redes sociais.
e - A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir
ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
f - As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão
ORGANIZADORA e/ ou pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões.
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