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- O Passeio Ciclístico está confirmado para o dia 28 de julho (domingo), será aberto ao público em geral e 
aos grupos de ciclistas, e terá vagas limitadas de inscrições com direito a camiseta, medalha 
personalizada, entre outras vantagens. 

- Inscrições abertas ao público em geral até o dia 8 de julho (segunda-feira) ou até encerrarem as vagas.  

- Concentração e retirada da camiseta e pulseira a partir das 8h na Prainha do Clube Asbac.  

- Endereço: Asbac Brasília - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 31, Avenida das Nações Sul. 

- Previsão de saída do Clube Asbac: 8h50. 

- Percurso: Será de 20 Km saindo da Prainha da Asbac seguindo para a Ponte JK, Lago Sul, passando em 
frente ao Pontão, Ponte Costa e Silva, passando em frente ao Shopping Pier 21 e retornando para a 
Prainha da Asbac. 

- Mapa do Percurso: https://goo.gl/maps/JamWSQBYwRC2 

- As inscrições serão realizadas exclusivamente no Site da Asbac: www.asbac.com.br, acessando a página 
do Evento no Menu: Esportes. 

- Todo ciclista deverá preencher obrigatoriamente o nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, 
endereço, qual o nível no pedal, tamanho da camiseta, informar o nº da matrícula se for associado da 
Asbac, indicar o nome e telefone de uma pessoa em caso de emergência, confirmar que está ciente do 
Regulamento 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 
reembolso do valor da taxa de inscrição, que deverá estar em dia com os pagamentos das mensalidades se 
for associado, e ainda outra despesa diante do Clube, que não deve se encontrar suspenso das atividades 
do Clube por razões disciplinares, que se compromete a utilizar a camiseta do Evento durante o passeio 
ciclístico, 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. 

- Caso algum interessado tenha dificuldade em realizar 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.  

- Inscrição com direito a camiseta, medalha personalizada, kit atleta (fruta e bebida), e ainda 
concorrerá a aproximadamente 100 brindes de diversos Parceiros da Asbac. Obs. Apenas os 300 
primeiros ciclistas inscritos que receberão a medalha personalizada. 

 Associado da Asbac: R$ 25,00  

https://goo.gl/maps/JamWSQBYwRC2
http://www.asbac.com.br/
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 Público em Geral Não Associado da Asbac: R$ 45,00  

 Grupos de Ciclistas de Brasília e Entorno: R$ 45,00 - *(Desconto Especial de R$ 10,00 por ciclista) 

*Os Coordenadores dos Grupos de Ciclistas de Brasília e Entorno deverão entrar em contato com a 
Organização para conseguirem o desconto especial para os seus ciclistas.  

Obs. Caso o ciclista não compareça ou desista do Evento, não haverá devolução do valor da inscrição. 

- Formas de pagamento: boleto bancário ou 1X no cartão de crédito. 

- Obs. Dependendo do valor da inscrição, o sistema do site libera e o participante poderá optar por 
parcelar o valor em até 9X no cartão de crédito, e nesse caso provavelmente serão acrescidas taxas de 
juros. 

- Condições para receber a camiseta, medalha e kit atleta:  

 Inscrever pelo site do Evento, dentro da data estabelecida ou até encerrarem as vagas; 

 Só receberá a camiseta, medalha e kit atleta, o próprio ciclista inscrito que comparecer no dia e 
participar do Evento, sendo que apenas os 300 primeiros ciclistas inscritos que receberão a medalha 
personalizada; 

 Para retirar a camiseta e concorrer aos brindes, deverá apresentar o documento de identificação 
ou ingresso pelo aplicativo da Eventbrite. O ciclista receberá a pulseira assim que assinar um termo 
momentos antes do início do Passeio Ciclístico; 

 O participante que chegar após o horário de distribuição da camiseta, corre o risco de receber 
apenas quando o grupo retornar ao Clube. 

 Apenas os ciclistas com pulseiras, devidamente inscritos e que participarem do passeio ciclístico, 
que terão o direito de receber a medalha e kit atleta, e ainda concorrerão aos sorteios dos brindes. 

- O passeio ciclístico será um pedal bem tranquilo, para todos os níveis de ciclistas, com toda a segurança 
da polícia, carro de som e carro de apoio.  

- Também montaremos na Prainha da Asbac, uma praça de alimentação com Foods Trucks que estarão 
vendendo comidas e bebidas com preços acessíveis, além disso estarão disponíveis para alugar com 
descontos especiais, as pranchas de SUP (Stand Up Paddle), e ainda teremos muita música e diversão 
com um visual incrível às margens do Lago Paranoá.   

- Os ciclistas devem fazer a sua parte e levar capacete, luvas, garrafa de água e equipamentos de 
segurança. 

- Convide seus familiares e amigos, compartilhe e participe! 

- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: 
esportes@asbac.com.br/ Instagram: @esportesasbacbrasilia 

http://www.asbac.com.br/
mailto:esportes@asbac.com.br
https://www.instagram.com/esportesasbacbrasilia/

