
TREINÃO CORRIDA E CAMINHADA PAIS E FILHOS 

REGULAMENTO GERAL 

 

   O Treinão Corrida e Caminhada Pais e Filhos é um evento organizado pela 

empresa Peixe Personal Assessoria Esportiva em caráter de participação e 

confraternização regido pelo seguinte regulamento: 

CAPÍTULO I – O EVENTO 

Art. 1º -  O Treinão Corrida e Caminhada Pais e Filhos será realizado no dia 12 

de agosto de 2018 e é um evento organizado pela empresa Peixe Personal 

Assessoria Esportiva, com caráter de participação e confraternização em 

comemoração ao “Dia dos Pais”. 

Art 2º - O atleta inscrito terá a opção de escolher sua participação na corrida de 

7 Km ou na Caminhada de 3 Km. 

Art 3º- O evento será realizado na Cervejaria Bohemia, localizada na Rua 

Alfredo Pachá, nº 166, Petrópolis – RJ. 

 

CAPÍTULO II – A INSCRIÇÃO 

Art. 4° - Os atletas deverão se inscrever pelo site www.focoradical.com.br 

Art. 5º - O valor do 1º lote será de R$ 60,00 (sessenta reais) e do 2º lote de R$ 

70,00 (setenta reais). 

Obs.: Por ser um treinão não teremos preço diferente no valor da inscrição 

para idosos ou estudantes. 

Art. 6º - Prazo 1º lote – do dia 18 de junho até o dia 14 de julho e o 2º lote – do 

dia 15 de julho até o dia 07 de agosto. 

Art. 7º - Forma de pagamento será via boleto ou cartão de crédito. 

Art. 8º - A inscrição é pessoal e intransferível e não poderá ser substituída por 

outra pessoa , em qualquer situação. 

Art. 9º - Ao realizar a inscrição o atleta participante deverá escolher em qual 

treino irá participar; Corrida de 7Km, ou caminhada de 3Km. Informamos que a 

idade mínima para participar será de 12 anos acompanhado de 01 responsável, 

com autorização assinada entregue a organização.  

Obs 1: No caso de inscritos menores de 18 (dezoito) anos, será obrigatória 

a retirada do KIT por um responsável legal, sendo que o mesmo deverá 

entregar um termo de responsabilidade assinado pelo responsável legal. 

Em anexo o termo a ser preenchido. 

 

http://www.focoradical.com.br/


Obs 2: A comissão organizadora poderá a qualquer momento, suspender 

ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em 

função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, 

sem aviso prévio. 

 

CAPÍTULO III – LARGADA, CHEGADA E PERCURSO 

Art. 10º - O Treinão terá a largada às 08:00 horas na Cervejaria Bohemia, 

localizada  no endereço Rua Alfredo Pachá, 166 – Centro – Petrópolis – RJ, onde 

será também o local da chegada. 

O percurso que será utilizado para a corrida é a Rua Padre Siqueira, Av. Barão 

do Rio Branco e Rua Alfredo Pachá.  

 

CAPÍTULO IV – KIT DO ATLETA / PREMIAÇÃO 

Art. 11º - O atleta participante inscrito receberá uma camiseta alusiva ao evento, 

uma medalha finisher e para os maiores de 18 anos um chopp pilsen da 

Bohemia. 

CAPÍTULO V – ENTREGA DO KIT 

Art. 12º - A entrega será definida em breve e divulgada no site do treinão. 

 

CAPÍTULO VI – NORMAS GERAIS 

Art. 13º - Toda a inscrição do atleta deixará claro que o mesmo goza de perfeito 

estado de saúde eximindo a comissão organizadora do treino, bem como dos 

patrocinadores, de quaisquer responsabilidades.  

Art. 14º - Haverá atendimento de primeiros socorros na largada, chegada e 

durante o percurso do treino. Caso necessite de algum atendimento especial o 

mesmo será encaminhado ao setor público de saúde do Município de Petrópolis.  

Art. 15º - Todos os participantes deverão obedecer ao trajeto do percurso 

estabelecido pela comissão organizadora.  

Art. 16º -  A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes como 

também de Staffs e haverá sinalização para a orientação dos PARTICIPANTES.  

A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por possíveis defeitos na pista.  

Art. 17º -  Ao participar da prova, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do Treino, participando por 

livre e espontânea vontade, sendo conhecedor do seu perfeito estado de saúde, 

tirando assim qualquer responsabilidade da comissão organizadora e 

patrocinadores. Assumi também as despesas de transporte, hospedagem, 

alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação no treino, antes, durante e depois do mesmo.  



Art. 18º -  A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se 

responsabilizarão por incidentes que venham ocorrer com os atletas no decorrer 

da prova.  

Art. 19º - Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e 

público em geral cedem todos os direitos de utilização de imagem/som para a 

organização do Treino Caminhada e Corrida Pais e Filhos , para seus 

patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.  

Art. 20º - Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem 

aviso prévio aos PARTICIPANTES; A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou 

conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total 

ou parcialmente.  

Art. 21º - No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições 

estipuladas nesse regulamento.  

Art. 22º - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do 

evento. 

 

Agradecemos sua participação ! 

Desejamos um excelente evento a todos! 

Comissão Organizadora - Fone: (24) 98877 1012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TREINÃO CORRIDA E CAMINHADA PAIS E FILHOS 

 

Eu _______________________________________________________ RG 

_______________ responsável pelo atleta menor de 18 anos 

________________________________________________ RG____________, 

autorizo o mesmo a participar do Treinão Corrida e Caminhada,  no dia 

12/08/2018 declarando que o mesmo encontra-se em perfeito estado de saúde 

e concordo com o regulamento oficial do treino aceitando suas cláusulas para 

participação do evento.  

Petrópolis______/ ____________/ 2018 

 

_________________________________ 

Assinatura do Responsável 


