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“GRUPO PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS” 

 

Condomínio do Shopping Center Iguatemi São Carlos (o “Iguatemi São Carlos”) 

Avenida Passeio dos Flamboyants, 200 - Parque Faber 

CEP 13561-352 - São Carlos - SP 

CNPJ/MF nº 03.008.173/0001-44 

 

 

REGULAMENTO  

 

REGRAS DE CONDUTAS DO PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS 

               

O PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS é um grupo que se reúne em terças-feiras alternadas, 

com saída às 19h e chegada às 21h, no estacionamento do Iguatemi São Carlos, para 

prática de uma atividade saudável utilizando a bike como meio para este fim, atualmente 

representado por Carlos Ivan da Silva.  

Teremos uma tolerância de 10 minutos para saída. 

 

Com isso ficamos abertos para a união da comunidade ciclística da cidade de São Carlos e 

indiretamente promover e trocar informações e assuntos sobre tudo o que se relacionar com 

bicicletas e ciclo turismo. 

 

Para isto existem algumas regras para garantir uma convivência saudável. 

 

CONSIDERANDO QUE O PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS: 

Não tem fins lucrativos. 

Não tem fins comerciais. 

Não possui nenhum vínculo político. 

Para participação no grupo, é obrigatória a inscrição prévia na loja Villa Sports, localizada no 

Shopping Iguatemi São Carlos e fica facultativo a compra da camiseta personalizada do 

grupo mediante o pagamento no valor de R$ 119,90.  

 

CONSIDERANDO QUE TODOS CICLISTAS: 

São conhecedores das leis de trânsito. 

Possuem conhecimento de suas condições físicas. 

Sabem dos riscos de se perder do grupo em trilhas. 

Sabem de todos os riscos de acidente, tanto no asfalto quanto na terra. 

Sabem da importância do uso de equipamentos de segurança. 
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Sabem que tem que manter sua bike em perfeitas condições. 

Tem um mínimo de conhecimento para consertar pequenos reparos. 

Saibam trocar um pneu furado. 

 

O PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS RESOLVE ADOTAR UMA POLÍTICA DE CONDUTA 

PARA TODOS OS PARTICIPANTES. 

 

1)      Antes da partida serão eleitos 3 pessoas especiais, o LÍDER e dois FECHADORES. 

 

2)      O LÍDER terá sempre autoridade plena e absoluta em todas as manobras do grupo 

porque toda a responsabilidade do que acontecer durante o pedal é dele, mas não deve ser 

responsabilizado por nenhum incidente e/ou acidente. 

 

3)      Quem tem a palavra final sobre o trajeto, paradas, partidas é sempre o LÍDER. 

 

4)      Os FECHADORES SEMPRE SERÃO OS ÚLTIMOS, não importa o que aconteça. São 

dois porque, ocorrendo algo mais sério, enquanto um espera no local da ocorrência o outro 

terá mobilidade se necessário for. 

 

5)      Todos os ciclistas, em qualquer hipótese, devem ficar ATRÁS DO LÍDER e a FRENTE 

DOS FECHADORES do grupo. 

 

6)      O LÍDER E OS FECHADORES DEVEM SEMPRE TER UMA FORMA ELETRÔNICA 

DE COMUNICAÇÃO como rádios ou celular, e qualquer pessoa que tenha algum problema 

com a bike ou com o próprio corpo, deve avisar imediatamente o colega ao lado para a 

informação chegar o mais rápido possível ao LÍDER ou a um FECHADOR mais próximo. 

 

7)      Os FECHADORES, sempre serão os últimos e cabe a eles zelar pela condução do 

grupo (não deixando ninguém para trás) e controlar a velocidade do grupo passando 

informações ao LÍDER. 

 

8)      CABE AO LÍDER escolher a melhor forma de trafegar nas ruas ou trilhas, respeitando 

regras de trânsito e demais regras de convivência social. 

 

9)      CABE aos CICLISTAS SEGUIR e ACATAR as ordens, bem como sempre percorrer o 

mesmo trajeto do LÍDER, bem como se informar do contato por celular.  

 

10)    No caso de indisciplina ou desrespeito ao Líder, fechadores do grupo ou qualquer 

membro participante, o infrator será convidado a não mais participar dos passeios, 

independente da pessoa ser maior ou menor de idade. 
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RESPONSABILIDADES 

 

O PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS e seus integrantes não se responsabilizam em 

momento algum, por acidentes e/ou incidentes que o ciclista acompanhante sofra, ou esteja 

envolvido. MESMO QUE O FATO ORIGINA-SE POR CONTA DE ERRO OU NEGLIGÊNCIA 

DOS COORDENADORES DO EVENTO. 

 

Os integrantes do PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS não tem nenhuma obrigação de 

consertar sua bicicleta durante algum evento. 

 

Os integrantes do PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS não tem nenhuma obrigação de trocar o 

pneu furado da bicicleta de alguém durante algum evento. 

O grupo por respeito pode esperar alguém que chegue atrasado aos eventos, mas isso não é 

obrigação. 

 

Todo evento tem um coordenador ou guia, se alguém se perder por não seguir o guia não é 

problema do PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS. 

 

O PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS e seus integrantes não tem nenhuma responsabilidade, 

se o ciclista sair para um evento despreparado, não é obrigação de seus integrantes 

resolverem o problema de cada um. 

 

 

PARTICIPAÇÃO DE MENORES NOS EVENTOS.  

 

1) O PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS aceita a participação de menores acompanhados 

pelos Pais ou familiares ou responsáveis legais. 

 

AMIGO NÃO É RESPONSÁVEL LEGAL. 

2) O líder e os 2 fechadores do grupo bem como o PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS, não 

são responsáveis legais de menores. E sua participação poderá ser abortada antes da saída 

dos passeios, sendo assim, fundamenta a presença do responsável legal. 

 

3) No caso de indisciplina ou desrespeito ao líder, aos fechadores do grupo ou qualquer 

membro participante, o infrator será convidado a não mais participar dos passeios, 

independente da pessoa ser maior ou menor de idade. 

 

 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 

Com relação a equipamentos de segurança, a falta dos mesmos não implicará na sua 

participação nos eventos. Mas tenha certeza, em caso de acidente fará muita falta e poderá 

ser até fatal, então tenha consciência e utilize-os indiscriminadamente.   
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Lembrem-se o PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS não se responsabiliza por nenhum tipo de 

acidentes e nem terá obrigação de prestar assistência posterior. 

 

Portanto: 

Utilize capacete em todo momento do pedal  

Luvas, para proteção numa eventual queda. 

Faróis traseiro e dianteiro em caso de pedal noturno. 

Espelhos retrovisores. 

Faixas refletivas na bike e roupa. 

Recomendável que todos tenhamos apitos para chamar atenção a longa distância.  

 

 

VESTIMENTAS 

Não pedale sem camisa. 
O uso da camiseta personalizada do PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS é facultativa. 

Utilize bermudas adequadas. 

Utilize tênis ou sapatilhas de ciclismo, jamais pedale de chinelo. 

Para mulheres, utilizem cabelos presos. 

Não usem brincos do tipo argola, é perigoso. 

 

“O PEDAL IGUATEMI SÃO CARLOS E SEUS INTEGRANTES JAMAIS DEIXARÃO QUEM 

QUER QUE SEJA DESPROVIDO DE AJUDA. 

 

MAS ISSO TEM QUE FICAR CLARO QUE NÃO É OBRIGAÇÃO DO PEDAL IGUATEMI 

SÃO CARLOS OU GRUPO”. 

 

 

 


