INSTRUÇÕES DO CICLOTURISMO
Rio do Rastro / Corvo Branco / Pedra Furada
SAÍDA
Data: Sexta-feira 10/09/2021
Local: Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700 Bairro Novo – Curitiba PR
Concentração/Embarque: 22h00m
Saída: 23h00m (Não haverá tolerância para atrasos).
RETORNO PREVISTO
Data: Sábado 11/09/2021
Local: Início do retorno Urubici-SC
Concentração/Embarque: 22h00m
Saída: 23h00m (Não haverá tolerância para atrasos).
Chegada prevista para: 12/09/2021 às 08h00m na Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua
Tijucas do Sul, 1700 Bairro Novo – Curitiba PR.
O CICLOTURISMO CONTA COM:
✅ Transporte ida e volta com Ônibus semi-leito - 42 lugares.
✅ Transbike com vagas limitadas para os 42 lugares.
✅ O motorista fará o procedimento de acomodação da sua bike no bagageiro do ônibus, basta
você soltar a roda da frente da sua bike para facilitar o processo.
✅ O ônibus tem capacidade para levar 37 bikes, as demais serão levadas em transbike por
outro veículo.
✅ Banho para retorno com toalha e sabonete em local definido pela organização.
✅ Seguro atividade e viagem.
✅ Kit surpresa Pedal de Ferro.
COMO FAZER A INSCRIÇÃO?
Diretamente pelo nosso site: www.pedaldeferro.com.br .
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES:
✅ Até 07 de setembro 2021.
✅ Caso não haja lotação do ônibus até a data do encerramento das inscrições, o
cicloturismo será adiado para data futura a ser informada pela organização via
WhatsApp para os inscritos.
ATENÇÃO:
Após a efetivação da inscrição, a organização do cicloturismo não reembolsará o valor da
inscrição aos participantes que desistirem de participar em hipótese alguma. Somente para
pedidos dentro do prazo de 7 dias após a compra online. (Conforme Art. 49 do Código de Defesa
do Consumidor – Lei 8078/90).

PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE CICLOTURISTA: O inscrito pode solicitar a
TRANSFERÊNCIA de sua inscrição, por motivo de lesão ou ter testado positivo no vírus Covid19, devidamente COMPROVADO POR LAUDO MÉDICO. O prazo para solicitação é conforme as
opções abaixo.
a. Transferir sua inscrição para outro cicloturista mediante ao pagamento da taxa
administrativa de R$ 30,00 (TRINTA REAIS), dentro do prazo limite de 72 horas ANTES
do embarque.
b. O cicloturista substituto deverá realizar um cadastro junto ao site
www.pedaldeferro.com.br acessando a página inscrições cicloturismo e optando pela
forma de pagamento transferência bancária, colocando na Nota do pedido a
solicitação da transferência de inscrição do CPF primário para o secundário. Após
realizar o cadastro, o responsável da vaga deve solicitar a transferência, informando o
nome completo, cpf e dados que devem ser alterados, através do e-mail
contato@pedaldeferro.com.br .

Atenciosamente. Pedal de Ferro

