REGULAMENTO DA CORRRIDA
CAPÍTULO I- CORRIDA DE RUA
Artigo 1º. corrida de rua APCD Run, aqui denominado corrida, será realizada no dia 14 de
Outubro de 2018 com largada em frente ao prédio da APCD – Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas, cito a Av. Francisco Chagas de Oliveira 875, Pinheiros – São José do Rio
Preto-SP
Artigo 2º. O horário de largada da corrida será às 07:30 5 km, seja qual for a condição
climática.
Parágrafo único- O horário da largada da corrida ficara sujeita a alterações em razão da
quantidade de inscritos e de eventuais problemas de ordem externa, tais como, tráfego
intenso, falhas de comunicação ou suspensão do fornecimento de energia.
Artigo 3º. A corrida será disputada nas seguintes distâncias de 5km.
Artigo 4º. A corrida terá duração 60 minutos para o circuito de 5km.
Artigo 5º. Esta corrida é organizada
Dentistas de São José do Rio Preto-SP .

pela

APCD – Associação Paulista de Cirurgiões

Será constituída uma comissão organizadora, que será integrada por funcionários,
colaboradores da APCD, para orientar e resolver qualquer tipo de situação ou problema e
sanar quaisquer dúvidas sobre a corrida APCD RUN.
CAPÍTULO II – INSCRIÇÕES
Artigo 6º Participarão da corrida APCD RUN, apenas os competidores aqui denominados
atletas que se inscreverem na corrida e realizar o pagamento do valor correspondente a
inscrição no prazo determinado e expressamente concordarem com as regras deste
regulamento.
Artigo 8º. As inscrições poderão ser realizadas pela internet no site
www.runnerbrasil.com.br e serão cobrados os seguintes valores R$ 60,00 público geral,
sócios e não sócios.
Parágrafo único. Pelo pagamento da taxa de inscrição os inscritos receberão apenas um kit
básico (camiseta, chip e número de peito).
Artigo 10º. No ato da inscrição ao concordar com o regulamento, assinalando a opção
apresentada ficha de inscrição o atleta aceita todos os termos do regulamento e assume
total responsabilidade que é parte integrante deste regulamento.

Artigo 11º. Encerramento das inscrições será no dia 09/10/2018, ou até antes caso seja
atingido o limite técnico definido pela comissão organizadora da corrida.
Artigo 12º. A empresa organizadora da corrida a qualquer momento, suspender ou
prorrogar prazos ou ainda elevar ou limitar o número de inscrições em função de
necessidades, ou disponibilidade técnica, ou estruturais sem aviso prévio.
Artigo 13º. Os atletas são os únicos responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas na ficha de inscrição, os atletas concordam que o e-mail e o site serão o meio de
comunicação oficiais a serem utilizados pela empresa organizadora para repassar as
informações e atualizações sobre a corrida.
Artigo 14º. Não será devolvida a quantia paga referente a inscrição fora do prazo previsto do
dia 12/10/2018 conforme artigo 49 do código defesa do consumidor. Também informamos
que a sua inscrição é pessoal e intransferível, em qualquer situação.
Artigo 15º. A idade mínima autorizada para participação das corridas de 5 km da APCD RUN
, a partir dos 16 anos completos.
CAPÍTULO III-ENTREGA DOS KITS
Artigo 16º. A entrega dos kits serão realizados nos dia 13 de outubro de 2018 no local
denominado Loja Cenemed , no endereço Rua XV de Novembro 4500 no horário das 8h as
12h. O kit apenas será retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação da
documentação de inscrição o recibo de pagamento e RG com foto, os kits básicos serão
compostos apenas de :( camiseta, chip e número de peito) as camisetas terão numeração
nos seguintes tamanhos: ( p/m/g/gg/eg). Para não inviabilizar a participação de nenhum
competidor, os competidores e atletas estão autorizados a participar com sua própria
camiseta ou uniformização.
Artigo 17º. Os atletas deverão estar no local da prova pelo menos 50 minutos antes da hora
marcada para a largada, e assim receber todas as informações, instruções e retirada do chip
eletrônico, informamos que eventuais desníveis e decliveis ou aclives que possam ter o
percurso não são de responsabilidade da empresa organizadora. Caso exista a necessidade
de um atleta ser retirado imediatamente pela equipe médica e pela organização da prova
assim o será feito.

CAPÍTULO V-PREMIAÇÃO
Artigo 18º. Haverá medalha de participação para todos os participantes que concluírem a
prova no tempo previsto, e troféu para os primeiros (três) atletas masculinos e os primeiros
(três) atletas femininos, da categoria geral 5km e para os primeiros (três) atletas masculinos
e primeiros (três) atletas femininos da categoria Cirurgião Dentista Associado APCD.
Haverá premiação em dinheiro para os primeiros (três) atletas masculinos e primeiros (três)
atletas femininos da categoria geral 5km à saber: 1° Lugar – R$ 300,00, 2° R$ 200,00 e 3° R$
100,00
Haverá premiação em dinheiro para a Categoria Cirurgião Dentista Associado APCD,
masculino e feminino, à saber: ( 1º lugar R$ 300,00, 2º lugar R$ 200,00, 3º lugar R$100,00)
Categorias Masculino e Feminino;
16 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a acima
Serão premiados os três primeiros atletas de cada categoria citada acima masculino e
feminino.

CAPÍTULO VI- CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO
Artigo 19º. Todos os atletas amadores ou profissionais deverão estar em dia com seus
exames ou avaliações médicas para realizarem a corrida, conhecedores de suas condições
físicas, a empresa organizadora não se responsabilizará pela saúde física dos atletas, será
disponibilizado no dia da prova o serviço de ambulância para atendimento emergencial aos
atletas e para a remoção e encaminhamento aos devidos hospitais da rede pública de saúde
ou convênios, caso haja a necessidade. Informamos que não haverá reembolso referente as
despesas médicas privadas.

Artigo 20º. Serão disponibilizados aos atletas banheiros no local de largada e chegada da
prova, masculinos e femininos, recomendamos também a todos os inscritos a não levarem
objetos de valor no dia da prova. Mas mesmo assim teremos um guarda volumes no local.
CAPÍTULO VII- DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
Artigo 21º. Todos os inscritos e participantes da prova, estão incondicionalmente
concordando em terem sua imagem e voz divulgados através de fotos, filmes, rádios,
jornais, revistas, internet vídeos e televisão ou qual for os meios de comunicação apenas
para usos informativos, promocionais, publicitários relativos a corrida sem acarretar
nenhum tipo de ônus a empresa organizadora se estendendo aos patrocinadores ,seja qual
o tempo data, esse artigo se estende ao staffs, organizadores, sendo os conteúdos
reservados os direitos a empresa organizadora da corrida e aos patrocinadores.
CAPÍTULO VIII- SUSPESNÃO OU CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DA PROVA.
Artigo 22º. Em caso de qualquer dos enunciados acima todas as informações serão
atualizadas e informadas pelo site da prova, em caso de Cancelamento da prova e não
atualização de nova data, todos os inscritos que efetuaram o pagamento deverão solicitar o
reembolso em até 7 dias uteis, os mesmos serão realizados via conta bancaria. Sem maiores
prejuízos aos inscritos. Sob pena de renúncia a este direito.
CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES GERAIS.
Artigo 23.º A segurança da corrida recebera apoio dos órgãos públicos, e também haverá
sinalização para a orientação dos atletas. Informamos também que qualquer reinvindicação
ou reclamação referentes ao resultado da prova deverão ser feitos por escrito, em até 30
minutos após a divulgação do resultado oficial, sejam quais forem as dúvidas ou omissões
deste regulamento serão examinadas pela comissão organizadora da corrida de forma
impar e justa, sem cometer arbitrariedades, não cabendo recursos.
Termo de responsabilidade.
Declaro para os devidos fins de direito que:
Estar ciente sobre a distância que será percorrida de 5 km .
Afirmo estar em plenas condições físicas e psicológicas e não tenho nenhuma
recomendação médica de não praticar atividades físicas.
Isento a empresa organizadora de qualquer responsabilidade por quaisquer danos físicos ou
materiais, ou morais que eu por ventura venha sofrer relacionados a corrida.
Li e aceito todos os termos do regulamento da corrida (APCD RUN).
Estou ciente das penalidades que posso sofrer, inclusive a desclassificação em caso de
descumprimento do regulamento, excluo meu direito de reclamação dos aspectos da
corrida.

Autorizo o uso de minha imagem ou voz para fins de divulgação do evento, em qualquer
meio de comunicação sem geração de ônus para a empresa organizadora do evento
esportivo.
Afirmo que estou de pleno acordo com todos os itens deste de termo de responsabilidade,
isentando assim quem quer seja de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo que
possa vir a ocorrer comigo por consequência da minha participação na corrida (APCD RUN )
.

