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“Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos” 
REGULAMENTO OFICIAL 

 
Capítulo I – Regras Gerais 

 
Artigo 1º. O “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos” será realizado no dia 15 de 
Setembro de 2019 (Domingo). 

 
Artigo 2º. A largada será às 7h. 

 
Parágrafo único – O horário da largada poderá sofrer alterações em razão da quantidade de 
inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como: tráfego intenso, 

comunicação, suspensão no fornecimento de energia e fatores climáticos naturais. 
 

Artigo 3º. O “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos”, com percurso de 7km, será aferido 
pela Equipe Técnica organizadora do Evento, tendo o percurso pelas principais vias da cidade 
de Araguaína. 

 
Artigo 4º. O passeio terá a duração máxima de 1h30min (uma hora e trinta minutos).  

 
Artigo 5º. Poderão participar do passeio ciclístico pessoas de ambos os sexos, regularmente 

inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova. 
 
Artigo 6º. O “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos” será aberto a pessoas de 

ambos os sexos, masculino e feminino, conforme determinação da ORGANIZAÇÃO. 
 

Artigo 7º. No início e ao fim do “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos” haverão 
lanches e café da manhã para todos os participantes devidamente inscritos. 
 

Capítulo II – INSCRIÇÃO 
 

Artigo 8º. Os (as) participantes menores de 18 anos só poderão participar do Passeio 
Ciclístico de 7 km apresentando obrigatoriamente autorização do pai e/ou mãe ou o 
responsável legal.  

 
Artigo 9º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 

apresentada na ficha de inscrição, o (a) 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. 

Artigo 10º. A inscrição no “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos” é pessoal e 
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.  
 

 
Artigo 11. As inscrições poderão realizadas nos seguintes locais na cidade de 

Araguaína-TO:  
 

 Campelo Entroncamento - Rua 14 de Dezembro, 447, Setor Dom Orione CEP: 

77823-310; 

 Campelo Centro - Rua das Mangueiras, 1213, Centro, CEP: 77.804-110; 



 

Av. Filadélfia, nº 2490 Setor Jardim Filadélfia, CEP: 77.813-410 Araguaína/To fone:    (63) 3413-8800 
 

 Campelo Feirinha - Av. Prefeito João de Souza Lima, 780, Bairro Senador CEP: 

77.807-160; 

 Campelo Atacado - Av. Filadélfia Lt. 01, Qd. 206 - Nº 4044, CEP: 77.813-410; 

 Campelo Via Lago - Av. Filadélfia, nº 2490, Setor Jardim Filadélfia, CEP: 77.813-

410 

 
Parágrafo único: A duração das inscrições iniciam-se em 01 de Setembro de 2019 e 

encerrando-se em  13 de Setembro - 2019 
 

 
Artigo 12. Para efetuar a inscrição o participante deverá, ao preencher o cadastro, entregar 
1 (um) kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá.  

 
Artigo 13- A organização tem toda liberdade de desenvolver estratégias publicitárias 

"marketing", a qual fica autorizado a utilização de imagens dos participantes do evento. 
 
Artigo 14. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar 

prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

 
Artigo 15. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na 
ficha de inscrição, responsabilizando-se por todas as informações por ele informadas, ou sua 

omissão. 
 

 
Capítulo III – Entrega de Kits 

 

Artigo 16. A entrega dos KIT´s acontecerá no dia 14 de Setembro 2019, das 16h até as 19h, 
na Loja: 

 

CAMPELO VIA LAGO 

Av. Filadélfia, nº 2490, Setor Jardim 
Filadélfia 
CEP: 77.813-410, Telefone: (63) 3413-

8800 
Araguaína – TO 

 
 

Parágrafo único. Não serão entregues kits fora do dia e horário programado. 
 
Artigo 17. O (a) participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela 

organização ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. Não serão 
entregues kits após o encerramento do prazo do artigo 16. 

 
Artigo 18. O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) participante inscrito mediante 
apresentação do documento de confirmação de inscrição e CPF. 

 
Artigo 19. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito. 
 

https://www.google.com.br/search?q=prime+academia+telefone&ludocid=282591005957309085&sa=X&ved=2ahUKEwjQnqn8rbTgAhUgI7kGHfjlApUQ6BMwFnoECBAQAg
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Capítulo V - INSTRUÇÕES E REGRAS  

 
Artigo 20. Os (as) participantes deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora 

de antecedência (30 minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções finais. 
 
Artigo 21. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. O 

percurso será disponibilizado no site do Campelo:  https://www.campelo.com.br 
 

 
Capítulo VI – PREMIAÇÃO 

Artigo 22. Ao fim do “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos” será realizado um 

sorteio de duas bicicletas (01 Caloi Elite 2019 e 01 Alfa Aro 26), onde o ganhador deverá 
estar presente no momento do sorteio.  

 
Artigo 23. Todos os (as) participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que 

estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, participarão 
do sorteio.  

 
Capítulo VII – CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO  

Artigo 25. Ao participar do “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos”, o (a) 

participante assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o 
Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de 
seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar do evento. 

 
Artigo 26. Todos (as) os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 
para realização do passeio ciclístico pois a organização não se responsabilizará pela saúde 

dos (as) participantes, sendo de exclusiva reponsabilidade de cada participante por eventuais 
danos a saúde ocorridos em decorrência do referido passeio ciclístico. 
 

Artigo 27. O participante é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo do 

evento, podendo o participante optar por sua desistência a qualquer tempo. 
 
Parágrafo único. Pode o diretor do evento, seguindo recomendação do médico responsável 

pelo passeio ciclístico, excluir o participante a qualquer momento. 
 

Artigo 28. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância “Samu ou 
Bombeiros PM”, com pontos de apoio “Staf”, assegurando o percurso de prova Bombeiros 
Civil e todo percurso que será garantida pelos órgãos competentes “ASTT/ Polícia Militar PM”. 

 
Artigo 29. Não Será colocado à disposição dos participantes guarda-volumes. 

 
Artigo 30. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, 

no entanto haverá, para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de 
ambulância “Samu ou Bombeiros PM” para remoção e o atendimento médico 

https://www.campelo.com.br/
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propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na Rede 
Pública (sus) sob responsabilidade desta. 

 
Artigo 31. O (a) participante ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por 

outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, 
desde a remoção ou transferência até seu atendimento médico. 
 

Artigo 32. Ao longo do percurso de 7km da prova haverá 02(dois) postos de hidratação com 
água. 

 
Capítulo VIII – DIVULGAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS 

 

Artigo 33. O (a) participante que se inscrever ou participar do “Passeio Ciclístico 2019 – 
Campelo 26 anos” 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. 

 
Artigo 34. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a empresa organizadora Campelo. 
 
Artigo 35. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeos- tape relativos à 

prova/competição têm os direitos reservados aos organizadores. 
 

Parágrafo único. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para 
a cobertura do evento estará sujeita à autorização e aprovação por parte do Campelo. 
 

Capítulo IX – SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA 
 

Artigo 36. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos participantes, poderá 
determinar a suspensão do “Passeio Ciclístico 2019 – Campelo 26 anos”, iniciada ou 
não, por questões de segurança pública, vandalismo ou motivos de força maior. Sendo 

suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não 
haverá designação de nova prova. 

 
§ 1º Os (as) participantes ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os 
riscos e danos da eventual suspensão do passeio ciclístico (iniciada ou não) por questões de 

segurança pública, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora. 
 

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 37. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: 

marketingc@campelo.com.br  e através do site https://www.campelo.com.br, para que seja 
registrada e respondida a contento. 

 
Artigo 38. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 
evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças 

pelo site oficial do evento.  
 

mailto:marketingc@campelo.com.br
https://www.campelo.com.br/
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Artigo 39. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 
Artigo 40. Ao se inscrever nesta prova, o (a) participante assume automaticamente o 

conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens 
supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a 
nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos 

organizadores do evento. 

Artigo 41. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao “Passeio Ciclístico 
2019 – Campelo 26 anos” pertencem ao Supermercados Campelo.  

 
 

Araguaína-TO, 26/08/2019. 
 

 

 
 

SUPERMERCADOS CAMPELO  
DEPARTAMENTO DE MARKETING  

 


