
REGULAMENTO GERAL 
 
 
1. Organização 
 
 
1.1 – O 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA a ser realizado entre os 
dias 03 e 04/08/2019 é organizado pela www.ecobikeaventura.com.br e terá como base o seu regulamento 
oficial descrito a seguir. 
 
1.2 – O passeio será realizado nas vias e rodovias que ligam Cuiabá-MT a San Matias na Bolívia, com dois 
pontos de saída: um marcado para as 16:00 horas do dia 03 de agosto de 2019, a partir da Arena Pantanal 
em Cuiabá-MT e outra saída marcada para 04/08/2019 a partir do estádio Geraldão em Cáceres-MT, 
maiores informações no site www.ecobikeaventura.com.br. Poderão participar do passeio todos indivíduos 
que tenham experiência e aptidão física necessária para pedalar distância acima de 300 km. 
 
1.3 – Poderão participar do 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA 
indivíduos com idade acima de 18 anos e que estejam aptos para a prática de atividade física desta natureza 
e distância devidamente comprovados por meio de atestado médico. 
 
1.3.1 – Ainda poderão participar do 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA, 
os menores acima de 15 anos de idade completos desde que devidamente autorizados pelo Pai ou 
responsável legal após terem feito contato por e-mail com a organização do referido passeio para que lhe 
seja enviado o Regulamento Geral, bem como receberão as instruções no sentido de providenciar: 
 

a- O atestado médico comprovando que o menor está apto para participar desta atividade ciclística; 
b- O preenchimento do TERMO DE AUTORIZAÇAO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 

IDADE NO O 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA com firma 
reconhecida; 

c- Que seja feita a impressão do REGULAMENTO GERAL DO 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE 
CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA e que, após lido, o responsável pelo menor assine todas as 
páginas desse Regulamento e autenticar todas as assinaturas nas páginas desse regulamento; 

d- Que sejam tiradas cópias autenticadas do documento de identidade do Pai ou responsável legal; 
e- Todos estes documentos deverão ser entregues no momento da retirada do kit do menor inscrito, 

sem os quais este menor não poderá participar. 
 
1.4 – A comissão organizadora é responsável por fazer cumprir as datas e disposições deste regulamento 
e justificar as alterações quando cabíveis. A comissão poderá suspender o evento por questões que 
venham a afetar ou a pôr em risco a segurança dos participantes, atos públicos, vandalismo e/ou motivos 
de força maior com aviso prévio aos inscritos no neste 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO 
BRASIL-BOLIVIA. 
 
1.5 – A organização do 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA, terá o 
direito de alterar os percursos do passeio a qualquer momento e a seu critério, com aviso prévio, para 
preservar a segurança e integridade física dos inscritos no evento. 
 
1.6 – A organização será rigorosamente intransigente na obediência do presente regulamento por todos os 
inscritos e de forma alguma permitirão qualquer conduta antidesportiva ou infração constantes no item 
Penalizações deste Regulamento. 
 
Todos os inscritos no passeio, estarão sujeitos a penalidades por desrespeito ao Regulamento, à comissão 
organizadora, staffs e autoridades policiais. 
 
1.7 – A organização disponibiliza um site oficial para o 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO 
BRASIL-BOLIVIA, a saber: www.ecobikeaventura.com.br 
 
2. Inscrições: serão abertas 200 vagas para o 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO 
BRASIL-BOLIVIA, para o primeiro lote, as vagas remanescentes irão compor o segundo lote, neste segundo 
lote, a organização poderá ou não aumentar em até ¼ do total de vagas, onde atingiria um máximo de 250 
ciclistas inscritos. 
 
Conforme o programa de fidelidade, todos os ciclistas que já participaram de qualquer evento organizado 
pela Ecobikeaventura, terão no ato de sua inscrição um desconto na ordem de 10%. 
 
 
 



2.1 – 1º LOTE 24/05 à 22/06/2019 - As inscrições serão realizadas através das instruções contidas no site 
www.ecobikeaventura.com.br, nos seguintes valores: 
 
FULL - Cuiabá - R$ 420,00 
EXPRESS - Cuiabá - R$ 360,00 
FULL - Cáceres - R$ 350,00 
EXPRESS - Cáceres - R$ 290,00 
 
2.2 – 2º LOTE 24/06 à 30/06/2019 - As inscrições serão realizadas através das instruções contidas no site 
www.ecobikeaventura.com.br, nos seguintes valores: 
 
FULL - Cuiabá - R$ 462,00 
EXPRESS - Cuiabá - R$ 396,00 
FULL - Cáceres - R$ 385,00 
EXPRESS - Cáceres - R$ 319,00 
 
2.3 – Ao inscrever-se no passeio, o ciclista assume automaticamente o conhecimento de todos os termos 
deste Regulamento e do Termo de Responsabilidade. 
 
2.4 – As inscrições são individuais e intransferíveis, exceto no caso da observância do constante no item 
2.7 (a seguir), válidas apenas para o 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-
BOLIVIA. 
 
2.5 – Os ciclistas inscritos para sair de Cuiabá-MT, terão direito a 08 (oito) pontos de hidratação, enquanto 
que os ciclistas inscritos para sair de Cáceres-MT terão direito a 03 (três) pontos de hidratação; 
 
2.6 – O quinto ponto de hidratação, situado no estádio Geraldão em Cáceres-MT, deverá atender apenas 
aos ciclistas que saíram de Cuiabá-MT, os ciclistas que terão sua saída a partir do estádio Geraldão em 
Cáceres-MT deverão comparecer trinta minutos antes do horário previsto para a largada devidamente 
alimentados e prontos para o início do passeio. 
 
2.7 – Caso haja desistência, não será devolvido o valor da inscrição. Podendo o inscrito comunicar sua 
desistência via e-mail para: contato@ecobikeaventura.com.br em até 120 horas antes da entrega dos kits, 
informando quem irá fazer o percurso em seu lugar; ressaltamos que o(a) substituto(a) deverá estar apto 
para participar do passeio e este deverá estar inteirado de todo este regulamento. Cabe salientar que este 
substituto fará uso do kit solicitado pelo ciclista ora desistente, a organização não terá condições de realizar 
qualquer troca de camisetas entre outros itens do kit. 
 
2.8 – A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar ou limitar o 
número de inscrições, em função das necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais e de 
segurança, sem aviso prévio. 
 
3. Tipo do passeio 
 
3.1 – Passeio Internacional pautado no Cicloturismo em Mountain Bike, ficando expressamente proibido o 
uso de qualquer outro tipo de “bike” que não seja Mountain Bike. 
 
3.2 – Como em todo cicloturismo, neste também teremos um passaporte, o qual deverá ser usado pelo 
ciclista em todos os pontos de hidratação, onde o mesmo deverá carimbar comprovando que passou no 
ponto de hidratação. 
 
4. Percurso 
 
4.1 – O percurso total do passeio será de aproximadamente 320 km, saindo de Cuiabá-MT, passando por 
Várzea Grande-MT, Livramento-MT, Poconé-MT e Cáceres-MT até San Matias na Bolívia, em Ruas e 
rodovias federais (BR) pavimentada e terra batida (já na Bolívia). O percurso de terra batida será da fronteira 
do Brasil – Bolívia, até San Matias, aproximadamente 20 km até o local de encerramento. 
 
4.2 – Durante o percurso não será fechado o trânsito de veículos. Os participantes deverão andar sempre 
pela direita, nos acostamentos, em fila indiana (nos trechos em que não tiver acostamento) e estar atentos 
às sinalizações de trânsito, devidamente orientadas pelos órgãos competentes da área de segurança. Onde 
o participante deverá estar sempre acompanhado de no mínimo mais outro ciclista, por questões de 
segurança. 
 
4.3 – Em média, entre 35 a 55 km serão realizadas durante o percurso, paradas para hidratação e consumo 
de frutas em todos os pontos, sopa em um ponto de hidratação determinado pela organização, cachorro 



quente noutro ponto de hidratação, tudo administrado e organizado pela Ecobikeaventura ao longo de todo 
trajeto. Ficando estipulado os seguintes pontos de hidratação e alimentação: 

Ponto 1 - BR 070 - 48km (Posto cinquentinha - desativado); 
Ponto 2 - BR 070 - 98km (Antigo Posto oncinha); 
Ponto 3 - BR 070 - 150km (Posto São Lucas - desativado); 
Ponto 4 - BR 070 - 180km (Final da serra do Mangaval – Próximo a mineradora EMALL); 
Ponto 5 - BR 070 - 210km (Estádio Geraldão); 
Ponto 6 - BR 070 - 245km (Ponto de Hidratação - comunidade do limão); 
Ponto 7 - BR 070 - 275km (Ponto de Hidratação); 
Ponto 8 - BR 070 - 300km (Corixa - Fronteira com a Bolívia). 
 
4.4 – Todos os ciclistas inscritos receberão um passaporte que deverão ser carimbados em todos os pontos 
de hidratação por onde passarem. Os ciclistas que saírem de Cuiabá-MT deverão passar nos 08 (oito) 
pontos de hidratação para carimbar seu passaporte, enquanto que os ciclistas que saírem de Cáceres-MT 
deverão passar por 03 (três) pontos de hidratação onde também deverão carimbar seu passaporte, e após 
isso prosseguirem em seu passeio. 
 
5. Equipamentos 
 
5.1 – Não será permitido o uso de bicicletas que não sejam da modalidade mountain bike. Os pneus devem 
ser adequados para andar em percurso pavimentado e terra batida, cujo perfil não poderá ser inferior a 
1,95. 
 
5.2 – É obrigatório o uso de capacete afivelado, lanterna ou farol, led frontal branca e na traseira da bike na 
cor vermelha e recomenda-se o uso de luvas e óculos. 
 
5.3 – Câmara de ar, remendos para a câmara de ar, bomba pneumática e reservatórios de água são itens 
primordiais nesse passeio, sob responsabilidade do ciclista. 
 
5.4 – A organização reserva-se ao direito de vetar qualquer equipamento ou acessório que julgue 
inadequado para a utilização no evento e que venha a prever algum risco de acidente ao inscrito e ou 
demais participantes do evento. 
 
5.5 – A organização será rigorosa na vistoria dos equipamentos de segurança. 
 
6. Comportamento dos participantes 
 
6.1 - Os ciclistas deverão manter o espírito de companheirismo em todas as circunstâncias durante todo 
trajeto. 
 
6.2 - Os participantes devem respeitar a natureza e se comprometem a não poluir em hipótese alguma o 
trajeto a ser percorrido durante todo percurso. NÃO JOGUEM LIXO NAS VIAS! 
 
7. Seguro 
 
7.1 - Todos os participantes inscritos, estarão cobertos por seguro durante todo percurso, ou seja, da saída 
até o retorno ao local da partida. 
 
 
Importante! 
 
Para que o seguro seja utilizado corretamente, a ficha de inscrição deverá estar preenchida corretamente: 
Nome completo sem abreviação e todos os campos devidamente preenchidos, ficando os exames de 
saúde/físico sob responsabilidade de cada atleta, caso necessário a comissão organizadora solicitará os 
mesmos. 
 
8. Entrega dos Kits 
 
8.1 – Os kits estarão disponíveis para retirada no dia 02 de agosto a partir das 19:00 horas no Auditório do 
quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso até as 22:00 horas do mesmo dia. 
 
Para os inscritos que residem em outras cidades, fora da região de Cuiabá, excepcionalmente, seu kit 
poderá ser retirado no sábado das 8:00h as 15:00 horas direto com a comissão organizadora na arena 
pantanal na sede da companhia de Policia Militar localizada na Arena Pantanal. 
 



Os inscritos que sairão de Cáceres-MT, deverão retirar seu Kit, no sábado dia 03/08 entre as 12:00 e 16:00 
horas na sede da loja Casa das Bikes. 
 
8.2 – O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito, ou seu representante legal, mediante 
apresentação do recibo de pagamento + documento com foto e Autorização por escrito de quem solicitar a 
retirada. 
 
8.3 – O conteúdo do kit deverá ser conferido no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores 
por falta de material que compõe o kit. 
 
8.4 – 1º LOTE 24/05 à 22/06/2019: Teremos dois PACOTES saindo de Cuiabá-MT e dois PACOTES saindo 
de Cáceres-MT, os quais serão compostos por: 
 
Cuiabá-MT - PACOTE FULL - Valor R$ 420,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, camiseta de passeio, 
ônibus - Transporte do ciclista e bike de San Matias até a Arena Pantanal, passaporte, seguro, alimentação, 
hidratação, ambulância, Pulseira de identificação do pacote adquirido, placa de identificação para a bike, 
carro de apoio, adesivo para a bike, sacola, medalha e certificado (estes últimos serão entregues no final 
do passeio); 
 
Cuiabá-MT - PACOTE EXPRESS - Valor R$ 360,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, seguro, alimentação, 
hidratação, ambulância, pulseira de identificação do pacote adquirido, passaporte, carro de apoio, adesivo 
para a bike, placa de identificação para a bike, sacola, adesivo para o carro de apoio, medalha e certificado 
(estes últimos serão entregues no final do passeio); 
 
Cáceres-MT - PACOTE FULL - Valor R$ 350,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, camiseta de passeio, 
ônibus - Transporte do ciclista e bike de San Matias até o estádio Geraldão, passaporte, seguro, 
alimentação, hidratação, ambulância, Pulseira de identificação do pacote adquirido, placa de identificação 
para a bike, carro de apoio, adesivo para a bike, sacola, medalha e certificado (estes últimos serão 
entregues no final do passeio); 
 
Cáceres-MT - PACOTE EXPRESS - Valor R$ 290,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, seguro, 
alimentação, hidratação, ambulância, pulseira de identificação do pacote adquirido, passaporte, carro de 
apoio, adesivo para a bike, placa de identificação para a bike, adesivo para o carro de apoio, medalha e 
certificado (estes últimos serão entregues no final do passeio); 
 
8.4.1 – 2º LOTE 24/06 à 30/06/2019: Teremos dois PACOTES saindo de Cuiabá e dois PACOTES saindo 
de Cáceres, os quais serão compostos por: 
 
Cuiabá - PACOTE FULL - Valor R$ 462,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, camiseta de passeio, ônibus 
- Transporte do ciclista e bike de San Matias até a Arena Pantanal, passaporte, seguro, alimentação, 
hidratação, ambulância, Pulseira de identificação do pacote adquirido, placa de identificação para a bike, 
carro de apoio, adesivo para a bike, sacola, medalha e certificado (estes últimos serão entregues no final 
do passeio); 
 
Cuiabá - PACOTE EXPRESS - Valor R$ 396,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, seguro, alimentação, 
hidratação, ambulância, pulseira de identificação do pacote adquirido, passaporte, carro de apoio, adesivo 
para a bike, placa de identificação para a bike, sacola, adesivo para o carro de apoio, medalha e certificado 
(estes últimos serão entregues no final do passeio); 
 
Cáceres - PACOTE FULL  - Valor R$ 385,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, camiseta de passeio,  
ônibus - Transporte do ciclista e bike de San Matias até o estádio Geraldão, passaporte, seguro, 
alimentação, hidratação, ambulância, Pulseira de identificação do pacote adquirido, placa de identificação 
para a bike, carro de apoio, adesivo para a bike, sacola, medalha e certificado (estes últimos serão 
entregues no final do passeio); 
 
Cáceres - PACOTE EXPRESS - Valor R$ 319,00 - Dará direito: Camiseta ciclística, passaporte, seguro, 
alimentação, hidratação, ambulância, pulseira de identificação do pacote adquirido, carro de apoio, adesivo 
para a bike, placa de identificação para a bike, sacola, adesivo para o carro de apoio, medalha e certificado 
(estes últimos serão entregues no final do passeio); 
 
8.5 – Todo atleta inscrito deverá usar a camiseta ciclística durante todo o passeio ciclístico assim como a 
pulseira recebida, durante toda duração do passeio; a entrada no local de encerramento do percurso, bem 
como a entrega da Bike para embarque no ônibus, assim como o embarque do atleta no ônibus só será 
permitida aos que estiverem usando a pulseira correspondente ao PACOTE FULL e estiver usando a 
camiseta de passeio entregues em seu kit. 
 



8.5.1 - Esta pulseira só poderá ser retirada quando o atleta desembarcar na arena pantanal ou no estádio 
Geraldão, para aqueles inscritos no pacote Full, quando do seu regresso, sob pena de perder o direito do 
transporte. 
 
 
9. Vistoria 
 
9.1 – Antecedendo a saída, a Organização, através de seu staff, passará vistoriando as bikes, onde serão 
verificados: a bike, os equipamentos de segurança, instalados na mesma, bem como, uso dos 
equipamentos de segurança pelos participantes. 
 
10. Saída 

10.1 – Cuiabá-MT "Arena Pantanal Setor Leste" – Todos os participantes sairão no mesmo horário 
determinado de acordo com a programação – 16:00 hs do dia 03 de agosto de 2019 já os de Cáceres-MT, 
sairão do "Estádio Geraldão" - todos sairão as 5:00 horas do dia 04 de agosto de 2019. 

10.2 – Cuiabá-MT - Os ciclistas deverão estar no local de saída até as 15:00 horas de 03/08 enquanto que 
os de Cáceres-MT deverão estar as 4:00 horas de 04/08; 

10.3 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelos inscritos que chegarem após a saída, bem 
como, a não retirada do seu kit nas datas e horários estipulados neste regulamento. 
 
11. Deslocamento 
 
11.1 – Entre 35km à 55km a Organização irá realizar paradas obrigatórias para reposição energética, 
reposição de água, eletrólitos e consumo de frutas, dentre outros alimentos colocados a disposição dos 
ciclistas. 
 
12. Chegada 
 
12.1 – Na fronteira será nosso último ponto de hidratação e conferencia de documentos pessoais 
(Identidade), para devida entrada na Bolívia, cada ciclista é responsável por sua documentação. O pelotão 
deverá chegar agrupado na cidade de San Matias, onde ocorrerá o encerramento do 4º Passeio 
Internacional de Cicloturismo Brasil - Bolívia. 
 
12.2 – No final, todos os ciclistas inscritos no pacote Full deverão tomar banho nos locais destinados para 
tal, vestir a camiseta de passeio entregue no seu kit e portando sua pulseira deverão apresentar-se ao staff 
para embarcar no Ônibus, momento em que será observado sua pulseira de identificação e a camiseta de 
passeio para posterior embarque. 
 
13. Penalizações 
 
13.1 - Se estiver sem a devida pulseira de identificação e sem a camiseta de passeio, ficará impossibilitado 
o uso do ônibus, para transporte da bike e seu retorno a Cuiabá, e outras submissões a serem proferidas 
pela Organização. 
 
13.2 - Jogar lixo de qualquer espécie no percurso, na mata ou em área pública, a Organização poderá 
sancionar punição ao ciclista infrator com sua retirada do passeio. 
 
13.3 - Pedalar sem capacete durante o percurso, será sujeito a ser retirado do passeio. 
 
13.4 - Prestar informações erradas ou falsas na ficha de inscrição, o inscrito poderá perder o direito do 
seguro. 
 
13.5 - Realizar manobras perigosas será sujeito a ser retirado do passeio. 
 
13.6 - Prejudicar o trabalho dos organizadores e “staffs”, assim como entrar em atrito com os membros da 
organização ou ainda não acolher suas orientações durante o percurso, estará sujeito a ser retirado do 
passeio. 
 
13.7 – Os casos omissos serão julgados pela organização do evento. 
 
 
 
 



14. Apoio 
 
14.1 – A organização do evento conta com uma equipe de pessoas denominadas “Staffs” que estarão 
identificadas com camisetas personalizadas. Os staffs darão apoio aos ciclistas desde a saída até o 
regresso. 
 
14.2 – Os “staffs” orientarão os ciclistas nos pontos específicos, sinalizarão os veículos sobre a presença 
dos participantes e servirão também como fiscalizadores durante todo o percurso para se fazer cumprir os 
termos deste regulamento. 
 
14.3 – Ao longo do percurso, serão instalados postos de hidratação e alimentação, conforme exposto no 
item 4.3. Local onde todos os ciclistas deverão parar para carimbar seu passaporte, alimentar-se, hidratar-
se e seguir viagem ou embarcar no carro de apoio; 
 
14.4 – Reparos durante o percurso será realizado pelos próprios participantes em qualquer local do 
percurso. 
14.5 – Para casos mais complexos, os ciclistas deverão esperar no ponto de hidratação até que sua bike 
seja consertada, substituída ou retirada do passeio por falta de condições de prosseguir viagem, devendo 
seu condutor seguir o passeio no carro de apoio. 
 
15. Segurança 
 
15.1 – Carros da Polícia Rodoviária Federal, proporcionarão a sensação de segurança necessária aos 
participantes durante todo percurso na rodovia federal. 
 
15.2 – Em caso de acidentes, mal-estar, ou qualquer ocorrência que impeça a continuidade do ciclista no 
passeio, o pronto atendimento será realizado pela organização. Dependendo da situação o mesmo irá para 
o carro de apoio, ou deslocado pela Ambulância para a Cidade mais próxima para que possa dar o 
atendimento devido. 
 
15.3 – Haverá, para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de ambulância de emergência 
para remoção e o atendimento médico de emergência, caso necessário o atendimento de continuidade será 
efetuado na REDE PÚBLICA, caso o ciclista tenha plano o mesmo será conduzido para tal. 
 
15.4 – O ciclista ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento 
eximindo a Organização de qualquer responsabilidade. Cabendo a mesma garantir a remoção/transferência 
até seu atendimento. 
 
15.5 – Em caso de emergência, se possível, o participante deverá chamar a atenção dos veículos oficiais 
de apoio e batedores que frequentemente estarão acompanhando o pelotão durante o percurso.  
 
Sugerimos que cada ciclista possa levar um apito, para uso se necessário. 
 
15.6 – Os trechos mais perigosos serão informados durante o "breeffing" para prevenir acidentes. 
 
15.7 – O passeio será realizado sem restrição ao trânsito de veículos, uma vez que os ciclistas trafegarão 
no acostamento da rodovia, devendo os participantes manterem-se sempre a direita da pista quando da 
ausência de acostamento e obedecer às leis de trânsito. 
 
15.8 – Condições meteorológicas poderão interferir no trajeto do percurso provocando alterações. Caso 
isso ocorra, os participantes serão comunicados pela Organização. 
 
15.9 - O ciclista, visando primar por sua segurança e dos demais participantes, deverá avaliar suas 
condições em prosseguir ou não no passeio quando parar nos pontos de hidratação, local com maiores 
condições de manobras dos veículos e com mais recursos para prestar todo e qualquer apoio. 
 
16. Responsabilidades 

16.1 – Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização do 
passeio. Na retirada do Kit deverá apresentar Atestado Médico constando APTO para prática de Exercício 
Físico desta natureza. 

16.2 – É de responsabilidade de cada ciclista ter um convênio médico para a assistência e cobertura 
financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham no evento prestarão 
os primeiros socorros e encaminharão o acidentado para um hospital mais próximo, conforme item 15.3. A 
partir daí termina a responsabilidade da organização. 



16.3 – A organização, bem como seus patrocinadores, parceiros e apoiadores não se responsabilizam por 
objetos dos atletas extraviados. 
 
16.3.1 - Sugerimos que cada ciclista organize sua mochila com a devida identificação para despachar nos 
ônibus de apoio e serão retiradas somente na chegada em San Matias para que cada ciclista possa fazer 
sua higienização, fins de embarcar no ônibus para retornar a Cáceres-MT ou Cuiabá-MT (para aqueles que 
adquiriram o pacote Full). 
 
16.4 – Ao participar deste evento, cada ciclista está incondicionalmente aceitando e concordando em ter 
sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 
outro meio de comunicação para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem 
acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. 
 
16.5 – Filmes e fotografias relativos ao passeio têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma 
de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à 
aprovação dos organizadores do evento. 
 
16.6 – Em caso de cancelamento do passeio por motivos de força maior (morte, acidente, condições 
meteorológicas, etc.) os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de indenização. 
 
16.7- Não será permitida a colocação de tenda, carro de som ou afins no percurso do passeio, essa 
estrutura será garantida pela Organização do evento. 
 
16.7.1 - Os carros de apoio do PACOTE EXPRESS deverão estar previamente identificados e credenciados 
pela organização do evento, para prestar o apoio ao ciclista que está sob sua tutela. 
 
16.7.2 - Os carros de apoio do PACOTE EXPRESS não poderão se posicionar nos pontos de hidratação. 
 
16.8 - Não será permitida a participação no passeio de nenhum ciclista que não esteja inscrito no mesmo. 
 
17. Adendos 
 
17.1 – A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este 
regulamento, total ou parcialmente. Neste caso, informará no site oficial do evento as alterações realizadas. 
 
17.2 – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas e julgadas pela Organização de forma 
soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 
18 – Dos participantes 
 
18.1 – A reposição e alimentação, durante todo o trajeto é reservado SOMENTE aos participantes inscritos 
que estejam portando sua pulseira de identificação e camiseta ciclística. Não será permitido o consumo ou 
uso do espaço de não inscritos mesmo que sejam acompanhantes ou apoio do inscrito no passeio. 
 
19 – Do percurso do passeio. 
 
19.1 – O percurso se dará conforme consta neste regulamento e na imagem exposta no site. Os ciclistas 
inscritos neste 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA terão que percorrer 
todo o trajeto num prazo máximo de 24 horas a contar da largada realizada em Cuiabá-MT prevista para 
acontecer as 16:00 horas de 03/08/2019. 
 
19.2 – Ao final destas 24 horas, toda a estrutura montada será desmontada e os ciclistas que não 
concluíram o trajeto serão informados do encerramento e aqueles que adquiriram o pacote Full serão 
“recolhidos” pela organização. 
 
19.3 – O participante que for pego desrespeitando tais proibições, será excluído do passeio. 
 
19.4 - Todo ciclista ao efetivar sua inscrição no 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO 
BRASIL-BOLIVIA, estará aceitando na integra este regulamento. 
 
 
20 - Termo de Responsabilidade 
 
Eu, “identificado na ficha de inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos 
fins de direito que: Estou me inscrevendo no 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-
BOLIVIA por minha livre e espontânea vontade, isentando os Organizadores e os demais parceiros 



envolvidos na feitura deste passeio, de quaisquer responsabilidades, em meu nome e de meus herdeiros. 
Declaro que estou liberado por meu médico para participar do passeio e atividades a ser realizada durante 
todo percurso do mesmo, declaro ainda que estou devidamente preparado para essas atividades. Declaro 
ainda que estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste EVENTO e estou ciente de 
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 
 
Estou ciente de que se trata de um evento em estradas pavimentadas Municipal, Federal e Internacional, 
com a possibilidade de riscos diversos. 
 
Autorizo a utilização de minhas imagens nos mais variados meios de comunicação com a finalidade de 
divulgar o 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA. 
 
Ao realizar a inscrição para 4º PASSEIO INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA, declaro 
que autorizo e me responsabilizo integralmente pela legitimidade dos dados inseridos e de que estou 
devidamente informado sobre o regulamento do referido passeio internacional de cicloturismo. Estou 
completamente esclarecido e concordo plenamente com o REGULAMENTO GERAL DO 4º PASSEIO 
INTERNACIONAL DE CICLOTURISMO BRASIL-BOLIVIA. 
 
 
21 - Comissão Organizadora: formada pelo Administrador executivo e pelo seu staff. 
 
 
Antônio Mário da Silva Ibanez Filho 
Administrador Executivo 
Fone: (67)9 9985-3401 (Whatsapp) 
E-mail: contato@ecobikeaventura.com.br 
 

 


