Informações:
Efetuada a inscrição o participante terá direito a:
- 1 Camiseta do 13º Bike Cana;
- Lanches;
- Estrutura de Apoio
Em Alto Rio Doce, onde passaremos a noite, estará disponibilizada uma
área de Camping que possui banheiros com chuveiros termoreguláveis,
para acampar é necessário que o participante tenha sua barraca mais
os cobertores ou saco de dormir, basta identificar sua bagagem que a
equipe de apoio fará o transporte da mesma durante o evento.
O apoio mecânico estará equipado com peças de reposição e um técnico
que fará apenas pequenos reparos e troca de peças. Para isso o
proprietário da bike deverá autorizar e pagar pela peça substituída.
A ambulância de apoio estará equipada com um enfermeiro e materiais
de primeiros socorros.
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Regulamento:

Visando a segurança do paticipante é obrigatório o uso de capacete, também
recomendamos o uso de luvas e óculos.
Para participar, crianças deverão ser acompanhadas pelos pais ou responsável.
O atleta menor de 18 anos deverá estar autorizado pelos pais ou responsável.
O evento poderá ser gravado em vídeo e ou fotagrafado, aqueles que tiverem
alguma restrição quanto ao uso de sua imagem deverão se manifestar por escrito
sobre tal restrição antes da saída. Caso contrário, as imagem serão consideradas
como liberadas para qualquer tipo de uso sem qualquer compensação financeira.
Atletas que possuírem algum tipo de distúrbio e/ou histórico médico desfavorável
à sua participação no eventodeverão informar explicitamente tal(is) situação(ões)
nesta ficha de inscrição no campo apropriado.

Tel.: (32) 8436-3802 (31) 9744-7396
nascentedoriodoce@yahoo.com.br
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Hotéis em Presidente Bernardes:
Pousada Henriques Fernandes (32) 3538-1212
Hotel Bodêgo (32) 3538-1338
Furnaia Camping (32) 8436-3802

133 km
10 km

Hotéis em Alto Rio Doce
Justilamas (32) 3345-1188
Solaris Park Hotel (32) 3345-1902
Hotel e Restaurante Rio (32) 3345-1273

16 km

Programação

17 de Julho
Chegada: 14h 18 de Julho
Saída: 10h

(Sábado)

20 km
13 km

Abreus

(Domingo)

Local: Em frente ao Circuito
Nascente do Rio Doce
Praça Cônego Lopes, 20
Pres.Bernardes - MG

16 km

Inscrições:

R$35,00

valor:
no dia do evento ou
depósito bancário na Conta - 530034-7 / Agência - 1392
em nome de Reiginaldo S Carvalho, guardar o rebecibo e
apresentá-lo no local da saída do evento.

Formulário de inscrição:
Nome completo:______________________________________________________________________________________
Data nascimento:_____________________________________________________________________________________
RG:___________________________________CPF:_________________________________________________________
Endereço:______________________________________________Nº__________Compl:___________________________
Bairro:______________________________________________________________________________________________
Cidade:________________________________________UF:________ CEP:_____________________________________
E-mail:_______________________________Tel:_______________________________Cel:_________________________

Termo de Responsabilidade:
Caso exista algum problema de saúde que possa ser agravado ou comprometido com sua participação no evento, ou se possui alguma
restrição médica para sua participação no 13º Bike Cana, marque a seguir e responda: (
) Não
(
) Sim
Qual?________________________________________________________________________________________________________
Declaro estar em plena condição de saúde e apto a participar deste evento, assim como estou ciente da necessidade de um prévio ou
preventivo exame médico. Por livre e espontânea vontade estou de acordo com as condições e normas impostas à minha participação
no 13º Bike Cana, isentando assim os organizadores, patrocinadores e apoiadores de toda e qualquer consequência que possam advir
da minha participação no evento. Em caso de negligência às condições acima, não caberá a mim qualquer tipo de indenização ou ônus.
Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

__________________,____/____/ 2010

____________________________
Assinatura do atleta

RG e assinatura do responsável

