
REGULAMENTO 

  

1º - O 3º Ultra Passeio Ciclístico de Caucaia é um evento 

promovido pela Ultragaz, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Caucaia, e organizado pela Caprius Comunicação e Eventos, com os 

objetivos de homenagear o aniversário do Município e o Dia das 

Crianças, incentivando a prática do esporte na busca de uma vida 

saudável de seus participantes. 

2º - O 3º Ultra Passeio Ciclístico de Caucaia será realizado no dia 

12 de outubro de 2012, com concentração na praça Central da Igreja 
Matriz, às 0730h, e a  largada prevista para as 0900 h, e terá 

percurso de aproximadamente 8 Km.  

3º - O passeio será aberto para maiores de 10 (dez) anos de 

ambos os sexos, desde que esteja regularmente inscrito no evento, 

categoria única. 

4º - Recomenda-se uma avaliação física antes de se submeter 

ao passeio. 

5º - A organização não se responsabilizará por quaisquer 

prejuízos ou danos causados aos atletas participantes da prova. 

6º - As inscrições serão efetuadas até o dia 7 de outubro de 

2012, nas seguintes escolas: Escola Antonio Braga da Rocha - 

Planalto Caucaia; Escola Augusto César Silva Sales – Itambé; Escola 
Cel. Raimundo de Oliveira - Parque Soledade; Escola Corália Gonzaga 

Sales - Parque Soledade; Escola Dalva Pontes da Rocha – Cigana; 

Escola Raimunda Martins da Silva – Cigana; Escola Danilo Sá B. 

Magalhães - São Gerardo; Escola Flávio Portela Marcílio - Vicente 

Arruda; Escola Inah Arruda – Itambé; Escola José Olavo Lopes 

Moreira - Padre Júlio Maria; Escola Maria das Dores Lima – Grilo; 

Escola Maria Dolores M. de Almeida – Pabussu; Escola Maria Mota 

Rodrigues - Padre Julio Maria; Escola Nair Magalhães Guerra – Grilo; 

Escola Patronato Pio XI – Pabussu; Escola Profissional Batista - 

Parque Soledade; Escola Branca Carneiro de Mendonça - Centro, 

Vicente Arruda; Escola Profissionalizante Professor Valmir - Parque 

Soledade; Escola Protécnico Edson Corrêa – Curicaca; Centro 

Educacional Luzardo Viana - Vila Góis; Colégio Janusa Corrêa – 
Centro; Centro Educacional Girassol – Centro; Colégio Oliveira Castro 

– Centro; e ainda na Caprius Sporte Adventure, Av Sen Virgílio 

Távora, 1461, Loja 2, nos postos de revenda Ultragaz, em troca da 

contribuição de 2(dois) kg de alimento não perecível. Os alunos das 

escolas que participam da promoção contribuirão com apenas 1 (um) 



Kg de alimento, no momento da entrega da Ficha de Inscrição 

totalmente preenchida.  

7º - Nas inscrições on-line será cobrado uma taxa de R$ 3,50 

(três reais e cinquenta centavos) referente a encargos bancários. 

8º - Os inscritos no passeio receberão um kit de participação 

(camisa) que será entregue no dia 11 de outubro (quinta-feira), no 

período das 0800h às 2100h, na praça Central da Igreja Matriz, com 

a apresentação do comprovante de identidade do participante e 

canhoto da Ficha de Inscrição. 

9º - No dia 12 de outubro, os participantes, já com a camisa do 
evento e sua bicicleta, deverão estar na área de concentração (Praça 

Central da Igreja Matriz de Caucaia) às 0730h, para retirada da 

pulseira que lhes dará direito a participar do passeio, de brinquedos 

instalados na praça, receber os brindes após a prova e participar do 

sorteio de prêmios, (bicicletas). 

10º - Caso o participante tenha efetuado a entrega do alimento 

e não tenha retirado o kit no dia e horário estipulados pela 

organização, não poderá participar da prova e não haverá a 

devolução do alimento. 

11º - Será obrigatório o uso da camisa durante todo o passeio, 

não podendo ser retirada ou cortada. 

12º - Não será permitido o encurtamento do trajeto do percurso, 
devendo o participante acompanhar todo o grupo e respeitar 

rigorosamente as instruções da organização. 

13º - O participante que perder sua pulseira não poderá receber 

os brindes após o passeio. 

14º - Haverá postos de água nos carros da Ultragaz que 

acompanharão todo o passeio. 

15º - Todos os casos omissos neste regulamento serão 

resolvidos pela direção geral do evento (Ultragaz), não cabendo 

qualquer outra apelação. 

16° - A INSCRIÇÃO FIRMADA PELO PARTICIPANTE OU SEU 

PROCURADOR IMPORTA NA ACEITAÇÃO DE TODO O CONTEÚDO DO 

PRESENTE REGULAMENTO, NÃO PODENDO, EM MOMENTO ALGUM, 

ALEGAR IGNORÂNCIA OU DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 
AQUI ESTIPULADAS. 


