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REGULAMENTO - 2º PEDAL NOTURNO DA ASBAC 
 

 

1. DA REALIZAÇÃO: 

1.1. Será realizado na quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017, o 2º Pedal Noturno da Asbac Brasília 

(Associação dos Servidores do Banco Central), com saída e chegada no Clube, localizado no Setor de 

Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 31, Avenida das Nações Sul. Poderão participar pessoas de 

ambos os sexos devidamente inscritas. 

1.2. Percurso de aproximadamente 20 Km saindo da Asbac seguindo para a Ponte JK, Lago Sul, Ponte 

Honestino Guimarães, e retornando para a Asbac. 

2. DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO: 

2.1. Ao se inscrever neste passeio ciclístico, o participante assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos a Asbac Brasília bem como aceita e acata total e absolutamente este regulamento oficial e 

principalmente as regras nele contidas – vale dizer, de trajeto, datas, horários, inscrições, prazos, 

entre outras aqui contidas. Além disso, ao se inscrever, o participante assume que participa deste 

passeio por livre e espontânea vontade, isentando a Asbac Brasília (Associação dos Servidores do 

Banco Central) de qualquer responsabilidade, seja em seu nome e de seus sucessores. 

2.2. O participante que se inscrever neste evento, cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, 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. Não haverá reembolso por parte da Asbac Brasília, 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 

ciclístico. 

2.4. Os participantes não poderão fazer acompanhar-se de animais, skates, patins, e ainda, de 

qualquer material que possa causar dano físico a terceiros. 

2.5. Em caso de atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico com 

ambulância do Corpo de Bombeiros será solicitado para prestar os primeiros atendimentos e 

eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito, tanto de 
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emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuado na Rede Pública, sob a 

responsabilidade desta. A Asbac Brasília não tem responsabilidade sobre as despesas médicas ou 

qualquer outra necessidade que o participante venha a ter durante ou após a prova. 

2.6. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a 

orientação dos participantes. 

2.7. Como medidas preventivas, recomendamos a necessidade e imperiosa realização de avaliação 

médica para todos os participantes bem como o uso de equipamentos de segurança, especialmente 

capacete, luvas, luzes, entre outros. Porém a Asbac Brasília não irá fornecê-los, ficando o participante 

responsável por adquiri-los. 

2.8. Todos os participantes deverão seguir as instruções transmitidas pelos membros da organização 

do Pedal Noturno e das respectivas forças policiais, sob pena de ser excluído (a) do passeio ciclístico. 

2.9. Os membros da organização controlarão o ritmo do passeio ciclístico, a fim de manter o pelotão 

o mais compacto possível, para evitar acidentes. Será mantida velocidade moderada, sendo 

expressamente proibida a ultrapassagem dos membros da organização que farão o controle de 

velocidade. 

2.10. Durante o percurso, estarão acompanhando o passeio ciclístico, veículo com som dos membros 

da organização, veículo para recolher os desistentes e suas bicicletas, devidamente identificados, e 

ainda veículo das forças policiais. 

2.11. A Asbac Brasília não se responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo participante 

inscrito no passeio ciclístico, sejam ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo 

esses de única e exclusiva responsabilidade do autor, inclusive culpa de terceiro. 

2.12. A Asbac Brasília poderá suspender o passeio por questões de segurança pública, atos públicos, 

vandalismo e/ou motivos de força maior.  

3. DAS REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO: 

3.1. A idade mínima exigida para a participação no passeio ciclístico é de 18 anos, todavia se faculta a 

inscrição de participantes que sejam menor de idade desde que sejam acompanhados por um 

responsável, maior de idade, que também esteja inscrito, presente na realização do evento 2º Pedal 

Noturno da Asbac e assine um termo de responsabilidade.  

3.2. 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 ciclístico, justamente por ter 

realizado avaliação médica. 
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3.3. A Asbac Brasília reserva-se o direito de incluir no passeio ciclístico, participantes especialmente 

convidados. 

3.4. A Asbac Brasília não irá fornecer serviço mecânico, sendo de responsabilidade do ciclista o 

conserto antes, durante e depois do passeio. 

3.5. Como apoio, a Asbac Brasília poderá fornecer copos de água aos ciclistas inscritos que não 

tenham garrafas de água. 

4. DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS: 

4.1. As inscrições com direito a camiseta serão até o dia 17 de outubro (terça-feira) ou até 

encerrarem as vagas.  

4.2. As inscrições poderão ser realizadas de duas formas: 

I. Virtual pelo site: www.asbac.com.br, acessando Torneios e Eventos no Menu Esportes. 

4.3. Todo participante deverá efetuar um cadastro no site, principalmente o nome, data de 

nascimento, telefone, e-mail, qual a categoria, informar o nº da matrícula de associado da Asbac, nº 

da matrícula do Bacen, nº da matrícula de funcionário do Clube ou nº do CPF, indicar o nome e 

telefone de uma pessoa em caso de emergência, confirmar que está ciente do Regulamento do 2º 

Pedal Noturno da Asbac e que está apto (a) à prática esportiva e aceita os riscos inerentes ao Evento, 

isentando a Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília de qualquer 

responsabilidade sobre sua saúde. Deverá também marcar no momento da inscrição as seguintes 

opções: está ciente que não haverá devolução do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma e 

que cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 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. 

4.4. Caso algum interessado tenha dificuldade em fazer a inscrição pelo site ou não tenha 

equipamento e acesso à internet, poderá comparecer na Gerência de Esportes para utilizar e realizar 

a inscrição com suporte do Clube. Horário de Funcionamento da Gerência de Esportes: de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 18h.  

4.5. Inscrição com direito a camiseta do 2º Pedal Noturno da Asbac e sorteio de brindes: 
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I. Associado da Asbac: R$ 15,00.  

II. Servidor do Bacen e Funcionário do Clube Não Associado da Asbac: R$ 15,00. 

III. Não Associado da Asbac: R$ 30,00.  

4.6. Caso não compareça ou haja desistência, não haverá devolução do valor da inscrição.  

4.7. Ao se inscrever no passeio o participante o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo a 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro participante. 

4.8. É facultada a participação de pessoas com deficiência, sendo permitida a utilização de handbike 

ou outro modelo adaptado. 

4.9. As inscrições serão limitadas. Estas poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja 

alcançado o número de vagas. 

4.10. A Asbac Brasília poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, suspender ou prorrogar prazos e 

limitar o número de inscrição do evento em função de necessidades e disponibilidades técnicas ou 

estruturais. 

4.11. No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line, o participante aceita todos os termos do Regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o Termo de Responsabilidade parte 

integrante deste Regulamento. 

4.12. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. 

5. KIT (CAMISETA) DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Concentração e retirada da camiseta a partir das 19h às 20h15 no Clube Asbac.  

5.2. Previsão de saída do Clube Asbac às 20h30. 

5.3. Endereço: Asbac Brasília - Associação dos Servidores do Banco Central - Setor de Clubes 

Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 31, Avenida das Nações Sul. 

5.4. Condições para receber a camiseta:  

I. Inscrever pelo site do Evento, dentro da data estabelecida ou até encerrarem as vagas.  
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II. Só receberá a camiseta o próprio ciclista inscrito que comparecer no dia e participar do Evento. 

III. Para retirar a camiseta e concorrer aos brindes, deverá apresentar documento de identificação e 

assinar um termo.  

IV. O participante que chegar após o horário de distribuição da camiseta, receberá apenas quando o 

grupo retornar ao Clube. 

6. DO SORTEIO DE BRINDES: 

6.1. Haverá sorteio de vários brindes oferecido pelos Parceiros que estão apoiando o 2º Pedal 

Noturno da Asbac. 

6.2. O sorteio de brindes será realizado no Espaço Gourmet do Clube Asbac, onde será instalada à 

praça de alimentação com Foods Trucks que estarão vendendo comidas saudáveis e com preços 

acessíveis.   

6.3. Só participará do sorteio e concorrerá aos brindes, os ciclistas que se inscreveram pelo site da 

Asbac, e estiverem presentes após o passeio ciclístico. 

6.4. Serão sorteados os nomes dos participantes que deverão apresentar documento de identificação 

para receber os brindes. 

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

7.1. A Asbac Brasília poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou participação especial. 

7.2. A Asbac Brasília se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste Regulamento oficial sem 

prévio aviso, conforme as necessidades do passeio ciclístico, informando estas alterações na 

retirada/entrega das camisetas aos participantes ou ainda por qualquer meio de comunicação hábil 

que torne a informação pública e notória. 

7.3. As dúvidas e casos omissos deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 

forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

7.4. Informações técnicas, dúvidas sobre o passeio ciclístico, cadastro ou inscrições, deverão ser 

enviadas para o e-mail: esportes@asbac.com.br, para que sejam registradas e respondidas. Mais 

informações pelo telefone: (61) 3212-5424. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

Ao aceitar o presente termo o participante declara para os devidos fins de direito: 

1. Estar em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento, não existindo 

impedimento médico que o impeça de praticar tal atividade física. 

2. Que todas as informações cedidas no momento da inscrição são verídicas e os documentos 

existentes. 

3. Que a partir do recebimento do kit (camiseta) torna-se plenamente responsável pelo mesmo, 

sendo vedada a transferência da participação a terceiros. 

4. Que leu e aceita integralmente a todos os termos do Regulamento. 

5. Autoriza o uso da imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em 

qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Asbac Brasília, mídia e patrocinadores. 

6. Estar ciente que todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, 

entre outros gastos despendidos pelo participante será suportado única e exclusivamente por este, 

isentando a Asbac Brasília pelo ressarcimento de qualquer destes custos, mesmo em caso de 

cancelamento ou suspensão. 

7. Compreende e está de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando 

assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer em 

consequência da participação neste evento. 

 

GERÊNCIA DE ESPORTE 

ASBAC BRASÍLIA 


