Olá, seja bem vindo
Somos a Escola de Bicicross de Londrina e vamos esclarecer qual nosso objetivo.
A escolinha vem com o intuito de trazer o aprendizado do BMX Race (ou Bicicross como era chamado
antigamente). Este aprendizado se faz de forma que o aluno sinta o prazer de andar de bicicleta antes de qualquer outra
coisa. Acreditamos que andar de “BIKE” é um dos esportes mais saudáveis e possuem diversas variantes e modalidades.
O BMX Race passou a ser uma modalidade olímpica em 2008 nas olimpíadas da China. (Para saber mais sobe
BMX acesse: https://infobike.com.br/bmx ). A modalidade é regulamentada pela UCI – União Ciclística Internacional (no
mundo) / pela CBC – confederação Brasileira de Ciclismo (no Brasil) / FPC – Federação Paranaense de Ciclismo (no Paraná) /
LONDRINA BMX CLUBE - clube ao qual hoje fazemos parte ( acesse www.bmxlondrina.com.br para estatuto e
regulamentos).
A escolinha vem com intuito de difundir o esporte, mas prezando pelos seguintes pilares:
- Formar cidadãos de bem
- Levar o esporte junto com palavra de Deus em seu ambiente
- Desenvolver o convívio saudável com os praticantes e habilitar para futuros atletas quando capacitados.
Para isso temos que ter algumas regras, que assim deixamos aqui claro:
Alunos:
1 – Uso obrigatório de calça longa / camisa de manga longa e tênis / capacete (se não tiver emprestamos)
2- Seguir as atividades propostas orientadas pelos professores Fabio Hard / André Ferreira / Fabio Aranha
3 – Cumprir as regras de uso da pista (andar somente onde for permitido e no tempo devido orientado pelos
professores)
4- Respeitar os colegas e professores
5 – Guardar todos os equipamentos que forme emprestados nos seus devidos lugares.
Pais ou responsáveis:
1 – Estar obrigatoriamente presente nas aulas
2 – Observar a aula sem interferir / sem orientar / sem atravessar a pista / sem dar ordem para seu filho /
(guarde isso para uma observação em sua casa somente você e ele)
3 – Não fumar e não fazer uso de bebida alcoólicas na pista nos horários de aula e treinos.
4 – Estar ciente que o BMX é um esporte de risco e que estaremos tomando todos os cuidados para que
acidentes não aconteçam. Porém não há como evita-los. Então pedimos que assine a ficha de isenção de responsabilidade
do LONDRINA BMX CLUBE e da Escola de Bicicross de Londrina.
É DIREITO DE QUALQUER PAI OU RESPONSÁVEL SE ASSOCIAR AO LONDRINA BMX CLUBE, PODENDO
PARTICIPAR ATIVAMENTE DAS DECISÕES E ATIVIDADES, TER DIREITO A VOTO E SER VOTADO. PARA ISSO NOS
PROCURE QUE ESTAREMOS À DISPOSIÇÃO
Contem com nossa assessoria – 43 99923 – 9494 (Carol) / 43 99148 6869 - Mike

