ASSOCIAÇÃO MOTO-TRAIL LOBOS DA TRILHA
CNPJ 10.516.692/0001-89
8º PINGANALAMA – PASSEIO DE MOTOS E ENCONTRO DE
TRILHEIROS

REGULAMENTO DO EVENTO
LOCAL E DATA DO EVENTO

1. O evento será organizado e promovido pela “Equipe Lobos da Trilha” e será sediado
no Município de Santa Terezinha de Itaipu, no Parque de Exposições e Eventos
Municipal localizado na Rua Bahia esquina com Gabriel Hoepers, Bairro Parque dos
Estados.
2. O evento será realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 2018, sendo que o passeio
ocorrerá somente no dia 26 com saída prevista para as trilhas 08h30min.

DAS INSCRIÇÕES
3. As inscrições do 8º PINGANALAMA serão abertas a partir do dia 1 de junho de 2018
e deverão ser feitas através do site: www.lobosdatrilha.com.br
4. As inscrições somente serão efetivadas após o pagamento do valor correspondente
através de depósito bancário no Banco 748 – Sicredi, agência 0710, conta 01124-4,
Através de Cartão de Credito diretamente pelo site ou em espécie até a data limite.
5. O valor da inscrição será de R$ 160,00 mais centavos de identificação, com direito a
café da manhã e almoço.
6. É obrigatório o pagamento do valor exato correspondente à inscrição inclusive com
os centavos, para possibilitar a correta identificação do participante.
7. Poderão ser feitas inscrições e o respectivo pagamento das mesmas nos dias da
realização do evento 25 de agosto até às 19 horas e 26 de agosto até as 12 horas,
na sede do evento.
8. Fica vedado aos integrantes da “Equipe Lobos da Trilha” fazer inscrições, bem como
a participação em sorteios realizados no dia do evento, cabendo aos mesmos as
atividades relacionadas à organização e realização do evento.
9. Exceto os integrantes da “Equipe Lobos da Trilha”, qualquer pessoa capacitada,
possuidora ou não de moto, participante ou não de algum grupo, poderá efetuar sua
inscrição.

DA PREMIAÇÃO, BRINDES E SORTEIOS

10. O sorteio das 3 motos CRF´s 230 0 Km ocorrerão da seguinte forma:
10.1 Pilotos inscritos e pagos até às 23:59hs do dia 17/08/2018 participarão do
sorteio das 3 motos CRF´s 230 0 Km.
10.2 Pilotos inscritos e pagos do dia 18/08/2018 até às 12:00hs do dia
26/08/2018 participarão do sorteio de apenas 1 moto CRF 230 0 Km.
11. Os 300 (trezentos) primeiros pilotos devidamente inscritos e pagos, farão jus a
uma camiseta personalizada do evento.
12. Todos os participantes, devidamente inscritos e pagos, receberão “tickets” referente
ao café da manhã e almoço a ser oferecido no dia do evento, já incluso no valor da
inscrição.
13. Os participantes devidamente inscritos e pagos, até as datas estipuladas nos itens
10.1, e 10.2, terão seus nomes depositados em urnas das quais serão realizados os
sorteios dos prêmios.

DA ENTREGA DOS KITS

14. Os “kits” contendo o numeral, o ticket do café e almoço, a camiseta personalizada
para as 300 primeiras inscrições pagas, serão entregues na sede do evento nos
dias, a saber:
•

25 de agosto – das 15h00min às 19h00min,

•

26 de agosto – das 06h00min às 12h00min.

15. O “kit” deverá ser retirado pelo participante devidamente inscrito mediante
identificação ou por outra pessoa devidamente autorizada.
16. Os “kits” não retirados até a data do evento ficarão disponíveis na sede da equipe
Lobos da Trilha até 15 dias após o evento.

DISPOSIÇÕES GERAIS

17. O termo “devidamente inscrito” refere-se à inscrição no “site” ou no local do evento
somado ao pagamento do valor correspondente a inscrição.
18. Para a segurança do participante é necessário que o mesmo apresente o
comprovante do pagamento correspondente à sua inscrição, bem como o
preenchimento e assinatura do termo de responsabilidade referido no Anexo I do
presente Regulamento, no momento da retirada do “kit”.
19. É vedada a participação e transporte de carona, de pessoas não habilitadas,
menores durante a realização do evento (trajeto e no local). Ficando sujeito às
penalidades previstas no CTB – Código de Trânsito Brasileiro, através da Lei. 9503
de 23 de setembro de 1997 e suas respectivas resoluções e portarias.
20. Fica expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o trajeto do
passeio, isentando os organizadores, patrocinadores e realizadores de quaisquer
danos ou acidentes em decorrência do uso pelos participantes.
21. Dúvidas ou casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela comissão
organizadora.

Santa Terezinha de Itaipu, 01 de Junho de 2018.

______________________________
Andriel F. Arcaro
Presidente

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,________________________________________________________________________
RG/CPF: ___________________________________, piloto inscrito sob nº. ____________, no
encontro de trilheiros PINGANALAMA, li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do
evento, disponível na página de internet www.lobosdatrilha.com.br , afirmando, expressamente, que
todas as normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não posso, assim,
alegar futuramente não concordar com as mesmas.
Ciente de ser um evento de risco, participo do mesmo de livre e espontânea vontade, isentando de
qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de
meus sucessores. Estou ciente de meu estado de saúde e declaro estar capacitado (a) para
participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este passeio. Em
virtude de qualquer espécie de dano praticado contra quem quer que seja, assumo ressarcir
quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados 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 quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais
de divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais
jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros
passeios, ou nas ações acima descritas.
Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do passeio, incluindo percurso e entrega
de kit, ou qualquer área de visibilidade no passeio voltada ao público, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material 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, participantes e/ou das pessoas presentes,
aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas.
Estou ciente que deverei usar todos os equipamentos de segurança para participar do passeio,
isentando a organização de qualquer responsabilidade por acidentes ou danos causados por mim a
terceiros.

Data: ______/________/______

Assinatura: ______________________________________________

