


PASSEIO DE 

MOUNTAIN BIKE

Passeio ciclís�co para amantes da prá�ca do 
ciclismo de aventura em um encontro com a 
natureza e a descoberta de seus próprios limites, 
�sicos e mentais.

Cicloturismo com percurso de até 35k saindo da 
cidade e percorrendo trilhas nas imediações da 
cidade de realização. 

Obs.: O projeto poderá ser executado em 
cidades de interesse do patrocinador.



Espaço A�vação: Passeio de Montain Bike e arena para crianças aprender a andar de bike;

Espaço Saúde: Avaliação Clínica (Pressão Arterial) e Física (IMC), Vacinação periódica;

Espaço Funcional: Alongamento, Massagem e relaxamento;

A�vações de interesse do Patrocinador.

Serão disponibilizados espaços incen�vando ações espor�vas e a�vidades de 

intera�vidade - espaço reservado para par�cipação de forma segura e prazerosa

FORMATO



Democrá�co como o Esporte deve ser: 

PÚBLICO 

ALVO

REALIZADO COM INSCRIÇÃO GRATUITA 

Aberto ao publico em geral, o projeto oferece oportunidade 

para pra�ca espor�va organizada, de forma não sele�va 

ou indiscriminada para beneficiários entre crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e portadores de 

deficiências intelectuais e �sicas, desde que 

aptos a pra�car a modalidade. 



INSCRIÇÕES

ON LINE

Ao se inscrever, o par�cipante a�va o acesso e uso da
infra-estrutura de apoio no evento.

TAXA DE INSCRIÇÃO GRATUITA = kit Camisa MTB + Squeeze de Aluminio + Medalha.

Não há limite para o número de inscrições por faixa etária ou gênero. 
As inscrições serão amplamente divulgadas antecipadamente no hot site oficial e através de 
flyers e cartazes. A Par�cipação é aberta para qualquer pessoa apta para a prá�ca de esporte - 
idosos poderão se inscrever, assim como pessoas com necessidades especiais, desde que aptos 
para pra�car a�vidades �sicas. 

Todas as precauções são adotadas para que os inscritos recebam as instruções e estejam em 
situação de conforto e segurança para par�cipação. São 1.500 inscrições disponibilizadas, que 
receberão um kit completo com camiseta, medalha, squeeze de alumínio.
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*As cores poderão ser alteradas de acordo com o interesse do patrocinador.
A exposição de marca / logos nas peças seguirão o manual atualizado do Ministério do Esporte.
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PATROCINADOR

ENTIDADE

*As cores poderão ser alteradas de acordo com o interesse do patrocinador.
A exposição de marca / logos nas peças seguirão o manual da LIE.

CAMISETA
FRENTE

CAMISETA
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TENDA 3x3 GRADIL 2x1

PÓRTICO 4x3

PROPRIEDADES

DA ARENA

BACKDROP 4x3
PALCO 4x4



DIVULGAÇÃO

ON LINE

HOTSITE
MOBILE

REDES SOCIAIS



INVESTIMENTO

350.000,80

COTA EXCLUSIVA 2 COTAS 4 COTAS

175.000,00 87.500,00

CAMISETA ATLETA

CAMISETA EQUIPE

MEDALHA

PLACA BIKE

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1
nº 000, segunda-feira, 01 de setembro de 2021

22 - Processo: 71000.061318/2021-48
Proponente: Associação Pedala Brasil de Ciclismo - APBC
Título: Green Mtb Fes�val
SLI: 00000000
Manifestação Despor�va: Desporto de Par�cipação:
CNPJ: 18.475.983/0001-88
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor autorizado para captação: R$350.000,80
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2807 DV: X
Conta Corrente (Bloqueada) vinculada nº 55972-5
Período de Captação até: 09/09/2023



Inves�mento 100% aba�do no IR 

Compar�lhando com empresas a responsabilidade de inves�r no social, na saúde e no esporte, 
podemos proporcionar o acesso da população a inicia�vas que primam pela sustentabilidade e 
pela responsabilidade social contribuindo também para a geração de empregos e 
movimentação da economia.

Eventos sócio-espor�vos possibilitam melhoria da qualidade de vida, inclusão social e 
sustentabilidade econômica com geração de renda, a par�r da oferta de entretenimento 
gratuito, do resgate e da valorização da cultura local.

A proposta é simples e obje�va: empresas e pessoas que declaram imposto de renda podem 
des�nar parte desses valores para projetos contemplados pelas leis de incen�vo. O dinheiro, 
então, ao invés de ir para o governo, é u�lizado para garan�r que programas sociais, espor�vos e 
de saúde não fiquem no papel e tragam bene�cios para a população. 



presidencia@pedalabrasil.org

www.pedalabrasil.org           

+ INFORMAÇÕES

mailto:presidencia@pedalabrasil.org
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