PLANETA ESPORTES & ENTRETENIMENTO
ESPORTE PARA TODOS!

CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DE NATAL
ITAPETININGA/SP
Regulamento Geral
EVENTO
1- A Corrida e Caminhada Solidária de Natal será realizada no dia 23 de dezembro de 2018, com
largada às 09h00 em local a ser divulgado pela organização com prévio aviso aos participantes em
mídias sociais, sites e demais veículos de comunicação. O município de realização do evento é
Itapetininga, São Paulo.
2- O evento de corrida de rua será realizado na distância de 5 km (quilômetros) para masculino e
feminino, exclusivamente na modalidade solo em terreno que poderá será de asfalto e terra.
3- A idade mínima para participação é de 12 (doze) anos completos.
4- Será oferecido aos participantes água para hidratação no percurso e também no local de chegada.
5- Haverá frutas para os participantes pós prova.
6- A organização terá o prazo de até 15 (quinze) dias de antecedência ao dia do evento para fornecer
as informações do percurso para os participantes.

INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO
7- As inscrições individuais devem ser realizadas exclusivamente através do site
www.runnerbrasil.com.br.
8- Nos casos de equipes, grupos de corrida e/ou assessorias serão disponibilizadas inscrições através
de formulário padronizado (acima de 5 atletas) que poderão ser solicitados via e-mail ou aplicativo
WhatsApp.
9- Para as inscrições via formulário, a cada 10 (dez) inscritos, o responsável pela equipe irá ganhar 1
(uma) inscrição gratuita.
10- O período de inscrições será de 20 de novembro à 20 de dezembro de 2018, respeitando o limite
de inscrições, conforme divulgado pela organização nas mídias sociais e demais veículos de
informação.
11- Nos casos de inscrição individual via site, o mesmo cobrará a taxa de conveniência de
responsabilidade do participante (R$ 3,50).
12- Terá a obrigatoriedade de o participante doar 1 (um) brinquedo novo ou em bom estado, para
retirada do número de peito para sua efetiva participação no evento de corrida.
13- O valor único de participação será de R$ 12,00 (doze reais) para custear a premiação (medalhas
e troféus) e demais custos necessários para o bom andamento do evento de corrida.
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14- A troca solidária, ou seja, a doação do brinquedo e comprovação de inscrição em troca do
número de peito será realizada no dia 22/12/2018 das 09h00 às 14h00 em local e horário a ser
definido e informado pela organização através de comunicado oficial na página do Facebook.

REGRAS GERAIS
15- Ao participar deste evento o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita
totalmente o regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros
e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e
depois do evento.
16- Ao participar do evento o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive
direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos
a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer
mídia em qualquer tempo.
17- A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto, haverá um
serviço de ambulância para remoção, para atendimento emergencial aos atletas, e o atendimento
médico propriamente dito tanto de emergência como de continuidade será efetuado na rede pública
sob exclusiva e única responsabilidade do participante.
18- O atleta menor de 18 (dezoito) anos deverá no ato da inscrição, informar os dados do
responsável e o mesmo no momento da retirada do kit e no dia do evento deverá apresentar e
fornecer a organização um termo de autorização por escrito e assinado deste responsável.

PREMIAÇÃO
19- Todo o atleta que completar a prova terá direito a medalha personalizada de participação.
20- Na classificação geral serão premiados os 7 (sete) melhores colocados de ambos os sexos.
21- Não haverá premiação por categoria pois se trata de evento de caráter social.
22- Será também premiado com troféus as 3 (três) equipes com maior número de participantes
inscritos na prova.
23- Poderá haver brindes aos participantes e aos vencedores, conforme disponibilidade da
organização e seus patrocinadores e apoiadores.
24- Em casos de divergência no tempo e da premiação dos vencedores, sugerimos que se faça logo
após a emissão do relatório de cronometragem e antes do início da premiação.

INFORMAÇÕES
Giovani Maia
Fone/WhatsApp (15) 99761-5755
E-mail planetaesportes.adm@gmail.com
Site www.planetaesportes.com
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