REGULAMENTO OFICIAL
1.

RESUMO TÉCNICO

NOME OFICIAL – Passeio Ciclístico Hospital Universitário Walter Cantídio – 60 Anos de
História
DATA DA PROVA – 25 de agosto de 2019 (domingo)
LOCAL DE LARGADA E CHEGADA – Campus do Pici da UFC (praça em frente à Seara da
Ciência, pela Avenida Humberto Monte)
HORÁRIO DE LARGADA – 7h
DISTÂNCIA – 10 km
ENTREGA DE KITS – 21 a 23 de agosto, das 7h às 17h | Rua Capitão Francisco Pedro,
1.290, Rodolfo Teófilo (Portaria Administrativa do Hospital Universitário Walter
Cantídio)
REALIZAÇÃO – Hospital Universitário Walter Cantídio e Sesi
DIREÇÃO GERAL – RR Esportes e Eventos
2.

PROGRAMAÇÃO GERAL

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES: 07 DE AGOSTO DE 2019
ENTREGA DAS CAMISAS: 21 A 23 DE AGOSTO | 7H ÀS 17H | Rua Capitão Francisco
Pedro, 1.290, Rodolfo Teófilo (Portaria Administrativa do Hospital Universitário
Walter Cantídio)
PASSEIO CICLÍSTICO: 25 DE AGOSTO | DOMINGO | CAMPUS DO PICI
6h00 Concentração dos participantes e início das atividades
6h45 Alongamento, aquecimento e informações do percurso
7h00 Largada
9h00 Encerramento das atividades

3.

INSCRIÇÕES

As inscrições seguem abertas até o dia 18/08/19 ou até o limite de 800 participantes
ser atingido. Podem participar a comunidade do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh,
a comunidade acadêmica da UFC e o público em geral. As inscrições são feitas
exclusivamente pela internet neste endereço: http://www2.ebserh.gov.br/web/huwcufc/passeio-ciclistico-60-anos-huwc. O pagamento é feito via PagSeguro. Os valores
são os seguintes:

Comunidade do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh (empregados Ebserh, servidores
RJU, terceirizados, residentes e internos): R$ 10,00

Comunidade acadêmica da UFC (alunos, professores e servidores técnicoadministrativos): R$ 10,00

Público em geral: R$ 20,00

A camisa somente poderá ser retirada pelo participante ou por representante legal
mediante apresentação de:

- Documento de identificação com foto do participante;
- Documento que comprove a relação de parentesco ou união com o participante (para
o caso de retirada por pai, mãe, filho ou cônjuge);
- Comprovante de confirmação de pagamento de inscrição realizada pelo site;
- Comprovante de vínculo com o Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh ou com a UFC (se
tiver vínculo).

A comprovação de vínculo com o Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh ou com a UFC se
dará pela apresentação de:

- Crachá, carteira funcional, contracheque ou declaração de vínculo (empregados
Ebserh, servidores RJU, professores e servidores técnico-administrativos da UFC)
- Carteira de estudante ou documento de identificação com foto mais comprovante de
matrícula (estudantes da UFC)
- Carteira de trabalho (terceirizados do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh)

Os participantes inscritos contarão com:
- Camisa exclusiva do passeio
- Estacionamento para carro no Campus do Pici
- Pontos de hidratação
- Atividades de preparação com profissionais do Sesi
- Apoio de ambulância
- Sinalização para realização do passeio com segurança, seguindo um percurso
aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC)
- Taxas e impostos já estão inclusos nos valores das inscrições
- Seguro-atleta

As camisas do Passeio Ciclístico terão modelo único, unissex, nos tamanhos P, M, G e
GG. Os tamanhos das camisas são limitados, podendo esgotar a qualquer instante.

4.

SOBRE O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Ao confirmar o formulário, o participante assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos e aceita o regulamento geral da prova.

5.

HIDRATAÇÃO

Ao longo do percurso do passeio ciclístico, existirão pontos de hidratação. Todo o
serviço de hidratação do passeio é de uso exclusivo dos participantes que adquirirem a
camisa oficial do evento. Recomenda-se que os participantes não inscritos no passeio
ciclístico levem sua própria hidratação, respeitando assim aqueles que oficialmente se
inscreveram.

6.

DURAÇÃO DA PROVA

O Passeio Ciclístico Hospital Universitário Walter Cantídio – 60 Anos de História terá a
duração máxima de 2h (DUAS HORAS). Após esse período, o participante que se
encontrar em qualquer ponto do percurso será convidado pela direção da prova a
deixar o passeio ciclístico por medida de segurança.
7.

ENTREGA DE CAMISAS

LOCAL: Rua Capitão Francisco Pedro, 1.290, Rodolfo Teófilo (Portaria Administrativa do
Hospital Universitário Walter Cantídio)
DIAS E HORÁRIOS: 21 a 23 de agosto | 7h às 17h

A camisa somente poderá ser retirada pelo participante ou por representante legal
mediante apresentação de:

- Documento de identificação com foto do participante;
- Documento que comprove a relação de parentesco ou união com o participante (para
o caso de retirada por pai, mãe, filho ou cônjuge);
- Comprovante de confirmação de pagamento de inscrição realizada pelo site;
- Comprovante de vínculo com o Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh ou com a UFC (se
tiver vínculo).

A comprovação de vínculo com o Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh ou com a UFC se
dará pela apresentação de:

- Crachá, carteira funcional, contracheque ou declaração de vínculo (empregados
Ebserh, servidores RJU, professores e servidores técnico-administrativos da UFC)
- Carteira de estudante ou documento de identificação com foto mais comprovante de
matrícula (estudantes da UFC)
- Carteira de trabalho (terceirizados do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh)

Todos os participantes receberão uma confirmação por e-mail certificando da inscrição
realizada pela internet.

Os tamanhos das camisetas são limitados.

8.

CAMISAS OFICIAIS

As camisas do Passeio Ciclístico terão modelo único, unissex, nos tamanhos P, M, G e
GG. Os tamanhos das camisas são limitados, podendo esgotar a qualquer instante.
9.

SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS INSCRITOS

Participará do Passeio Ciclístico Hospital Universitário Walter Cantídio – 60 Anos de
História por livre e espontânea vontade, declarando, ainda, que está saudável e
apropriadamente orientado para a execução do passeio;

Está ciente de que deve consultar previamente o médico e o profissional de Educação
Física especializado em preparação para atividades físicas;

Autoriza, desde já, o uso de fotografias, filmagens, depoimentos ou outras gravações
contendo imagens e áudios da sua participação no Passeio Ciclístico Hospital
Universitário Walter Cantídio – 60 Anos de História para finalidades legítimas de
divulgação do evento, por meio de veículos impressos, televisivos, internet ou outros
meios promocionais;

Ao se inscrever no Passeio Ciclístico Hospital Universitário Walter Cantídio – 60 Anos
de História, o participante o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outra pessoa;

Haverá atendimento emergencial aos participantes e serviço de ambulância para
remoção. Após a remoção, a continuidade do atendimento será efetuada na rede
pública, ficando sob responsabilidade desta a continuidade do atendimento;

O participante que entregar sua camisa para outra pessoa e não comunicar os
organizadores do evento, em tempo hábil, formalmente e por escrito, será responsável
por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e
qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora do passeio, seus apoiadores e
órgãos públicos envolvidos na prova;

Serão colocados à disposição dos participantes: sanitários no local de LARGADA e
CHEGADA. Os participantes também poderão usar os banheiros liberados pela Reitoria
da UFC (ponto de apoio);

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus apoiadores e
realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
utilizados pelos participantes no evento, 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 no evento;

A organização recomenda ao participante que, na véspera do evento e antes do
passeio, alimente-se de algo leve e esteja bem hidratado.

10.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INSCRIÇÕES: IKONE EVENTOS – (85) 3261-1111 | atendimento4@ikone.com.br
ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROVA: RR ESPORTES E EVENTOS – (85) 98828-1542 |
ricardo@rresporteseeventos.com.br

