
 

REGULAMENTO 2º PEDALANDO COM DOM BOSCO  

 

1. DO EVENTO 

1.1. O 2º Pedalando com Dom Bosco será realizado no dia 27 de agosto de 2017, na 
cidade de São Paulo - SP, com qualquer condição climática, podendo ser cancelado, 
caso condições de catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes. 
Poderão participar pessoas de ambos os sexos devidamente inscritos.  

1.2. O evento de caráter esportivo tem como objetivo incentivar e fomentar o uso de 
bicicletas como atividade físico-esportiva além de trabalhar a questão da saúde como 
condicionamento físico e mental também promove um ambiente mais equilibrado, por 
ser um transporte não poluente. Não se intitula como competição, sendo assim não 
haverá premiação, ou disputa para ordem de chegada. 

1.3. O evento será realizado pelo Instituto Dom Bosco, com a apoio e envolvimento de 
seus patrocinadores e apoiadores. 

1.4. A largada e a chegada do evento serão no mesmo local, na Praça Coronel Fernando 
Prestes, Bom Retiro - SP. O percurso detalhado será divulgado no site do evento: 
www.idb.org.br. 

a. O início do evento está previsto para às 8h30, com concentração. A saída é prevista 
para as 9h20, não sendo tolerados atrasos para o percurso. 

b. A duração máxima do trajeto é prevista para 1h20, incluindo neste tempo a parada 
para hidratação. O encerramento do evento acontecerá logo após o sorteio, ambos no 
local de saída: Instituto Dom Bosco Bom Retiro. A previsão para a conclusão do evento 
é para as 11h30. 

1.5. PEDAL DOM BOSQUINHO: todos os itens descritos acima serão validos também 
para a modalidade do Pedalinho. 

a. O evento que será sem fins lucrativos e de caráter recreativo tem como objetivo 
incentivar e fomentar o uso de bicicletas como atividade físico-esportiva além de 
trabalhar a questão da saúde como condicionamento físico e mental também com o 
objetivo de promover consciência para um ambiente mais equilibrado, por ser um 
transporte não poluente. 

b. O percurso será realizado dentro do Instituto, com circuito recreativo e atividades 
lúdicas.  Local: Praça Coronel Fernando Prestes, Bom Retiro - SP.  

2. DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO: 

2.1. Ao se inscrever neste evento, o participante assume a responsabilidade por seus 
dados fornecidos, aceita totalmente este regulamento, assume as despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, seguros, manutenção da bicicleta e quaisquer  



 

outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e 
depois do evento. 

2.2. Ao se inscrever neste passeio, o participante autoriza o uso de sua imagem e cede 
gratuitamente 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. 

2.3. Haverá atendimento emergencial aos participantes durante o passeio com kit de 
primeiros socorros, além de automóvel que acompanhará o percurso. Estes estarão 
disponíveis para quaisquer necessidades apresentadas durante o pedalando.  

 2.4. A segurança do evento receberá apoio de staffs e coordenadores para a orientação 
dos participantes. 

2.5. Não haverá reembolso por parte da organização, bem como seus patrocinadores, 
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos participantes no passeio, independente de qual for o motivo, 
nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes 
venham a sofrer durante a participação do passeio. 

2.6. As Organizações do evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se 
responsabilizam por quaisquer prejuízos ou danos causados ao participante e pelos 
danos causados diretamente pelo participante inscrito no passeio, sejam ao patrimônio 
público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do autor. 

2.7. O participante que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas 
neste REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar à organização qualquer 
impedimento de sua parte, poderá ser desclassificado deste passeio. 

2.8. O participante assume que participa deste passeio por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores e 

realizadores. Além disso, ele se responsabiliza a não utilizar materiais publicitários e 

políticos e que coloquem os outros em risco, sob pena de não participar do evento. 

2.9. Ao se inscrever no passeio o participante o faz de forma pessoal e intransferível, 
não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro. O participante 
disponibiliza seus dados e autoriza os Organizadores, 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. 

2.10. A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento 
sem prévio aviso, conforme as necessidades do passeio. 

 



 

2.11. PEDAL DOM BOSQUINHO: todos os itens descritos acima serão validos também 
para a modalidade do Pedalinho. 

a. Ao se inscrever neste evento, o responsável do participante assume a 
responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita totalmente este regulamento, 
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. 

b. Haverá atendimento emergencial aos participantes durante a atividade com kit de 
primeiros socorros, além de automóvel disponível. Estes estarão disponíveis para 
quaisquer necessidades apresentadas durante o pedalinho.  

3. DAS REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO: 

3.1. Crianças menores de 14 anos só poderão participar acompanhadas de um 
responsável maior de idade (autorização anexa ao documento) 

3.2. Se o participante for menor de 18 anos, será necessária autorização por escrito do 
pai ou responsável, acompanhada de cópia de um Documento de Identidade do pai ou 
responsável; 

3.3. O evento terá duração máxima de 3 horas. 

3.4. A participação no passeio é individual. 

3.5. O participante assume e expressamente declara, que é conhecedor de seu estado 
de saúde e capacidade física e está devidamente apto para participar do passeio. 

3.6. A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no passeio, participantes 
especialmente convidados. 

3.7. Sanitários: Estarão disponíveis no local de concentração e no momento de 
hidratação (Parque da Juventude). 

3.8. Hidratação: O evento contará com 01 (um) Posto de Hidratação montado na área 
de concentração e na parada obrigatória que ocorrerá no Parque da Juventude. 

3.9. PEDAL DOM BOSQUINHO: todos os itens descritos acima serão validos também 
para a modalidade do Pedalinho. 

a. A idade mínima para a participação do evento é para maiores de 6 anos. Menores de 
18 anos só poderão participar previamente autorizados pelos responsáveis. 
(autorização anexa ao documento) 

b. O responsável pelo participante assume e expressamente declara, que é conhecedor 
do estado de saúde e capacidade física do inscrito, o qual estará devidamente apto para 
participar do passeio. 

c. Sanitários: Ficaram disponíveis no Instituto durante todo o trajeto.  



 

d. Hidratação: Ficará disponível no Instituto durante todas as atividades. 

4. DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS: 

4.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas 
somente pela internet, no site www.idb.org.br, de 04 a 25 de agosto de 2017 ou até 
completar o número máximo de inscritos, limitados a 150 participantes. 

4.2. A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 
adicionar ou limitar o número de inscrições do passeio em função de necessidades / 
disponibilidades técnica / estruturais sem prévio aviso. 

a. Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente, é obrigatório 
o preenchimento do formulário completo. 

b. Todos os dados serão conferidos por ocasião da entrega dos kits. 

c. Após a efetivação da inscrição, o atleta receberá a confirmação de sua inscrição por 
e-mail. 

d. Após a confirmação da inscrição, não será possível a alteração dos dados de 
inscrição. 

4.3. Caso não tenha recebido o e-mail de confirmação da inscrição, acesse o link: 
www.idb.org.br. 

4.4. PEDAL DOM BOSQUINHO: todos os itens descritos acima serão validos também 
para a modalidade do Pedalinho. 

 

5. RETIRADA DO KIT 

5.1. O kit promocional do evento será entregue para os primeiros 30 participantes 
inscritos previamente no site (www.idb.org.br) em uma sacola doada exclusivamente 
para o evento, contendo uma camiseta, um squeeze e uma barra de cereal, além de 
materiais promocionais de patrocinadores e apoiadores do evento. 

5.2. O tamanho da camiseta será definido previamente via contato telefônico entre 
instituição e participante. Após a escolha, não será permitida a troca de camisetas. 

5.3. Somente as primeiras 30 (trinta) inscrições irão ganhar o kit. 

5.4. Para a retirada do kit adulto, o participante deverá apresentar obrigatoriamente 
documento de identidade original. 

5.5. A entrega do kit ocorrerá no dia do evento, no momento de concentração (8h30 às 
9h). 

5.6. PEDAL DOM BOSQUINHO: todos os itens descritos acima serão validos também 
para a modalidade do Pedalinho. 

http://www.idb.org.br/
http://www.idb.org.br/


 

6. SORTEIO 

6.1 O evento contará com sorteio de bicicletas, acessórios, squeezes e equipamentos 
de segurança. 

6.2 Cada participante receberá o número de inscrição baseado na sua ordem de 
cadastro feita previamente via internet. 

6.3 O sorteio será realizado via urna. 

6.4 O participante assume a responsabilidade com despesas de transporte, segurança 
e quaisquer outro custo após entrega do prêmio. Caso o participante não possa 
transportar o seu prêmio no momento de contemplação, terá o prazo de até 1 semana 
(7 dias corridos) para retirada. 

6.5 A instituição respaldasse de que não poderá contemplar a todos com a premiação. 

6.6. PEDAL DOM BOSQUINHO todos os itens descritos acima serão validos também 
para a modalidade do Pedalinho. 

a. Para as crianças participantes serão entregues pulseiras numeradas para que 
concorram ao sorteio. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. Informações técnicas, dúvidas sobre o evento, cadastro ou inscrições, deverão ser 
enviadas para o e-mail da responsável pela área de comunicação do Instituto: 
fabiana.santello@idb.org.br, Instituto, para que sejam registradas e respondidas a 
contento. 

7.2. 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. 

7.3. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do passeio, 
incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 
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