
 

Regulamento Caminha/Corrida Juntos  pelo Rosa 
 

 
CAPÍTULOI–ACAMINHADA/CORRIDA JUNTOS PELO ROSA 
 
 
Regulamento de caminhada  e corrida de rua  
 
CapítuloI–Acaminhada/corridade rua 
 
Artigo1º.ACAMINHADA/CORRIDA JUNTOS PELO 

ROSA,aquidenominadacorrida,serárealizadanodia29deoutubro de2017. 
 
 
Artigo2º.Ohoráriodelargadadacorridaseráàs08H00paraa caminhada de 2km, as 8:30 

para a corrida de 10 km e as 09:00 para a corrida de 5 km.Lago Pedra Branca, 

Rua das Figueiras, Pedra Branca – Palhoça/SC,com qualquercondiçãoclimática. 
 
 
Parágrafoúnico–Ohoráriodelargadadacorridaficarásujeitaàsalteraçõesemrazãoda 

quantidadedeinscritosedeeventuaisproblemasdeordemexterna,taiscomo,tráfego 

intenso,falhasdecomunicaçãooususpensãonofornecimentodeenergia. 
 
 
Artigo3º.A  c a m i n h a d a  d e  2 k m  e  

a corridaserádisputadanasdistânciasde05kme10kmcompercurso 

determinadopelaConfederaçãoBrasileiradeAtletismoedivulgadonositewww.focoradical.com.

br 
 
 
Artigo4º.Acorridateráduraçãomáximade50(cinquenta)minutosparaocircuitode05Km, 

duraçãode02 (duas)horasparaocircuitode10Km. Para a caminhada a duração máxima será 

de 60 (sessenta) minutos. 
 
 
Artigo5ºEstacorridaéorganizadapelaCÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

PALHOÇA.,constituídaporp res i den te  e le i t o ,  d i re to res  e  

colaboradoresdaassociação, em parceria com a OVERLIMIT EQUIPE DE PERSONAL 

TRAINER,queterão competênciapara resolverqualquerproblemaou 

responderdúvidaduranteacorrida. 
 
 
 
CapítuloII–INSCRIÇÃO 

 
 
Artigo7º.Poderáparticipar dacorridao(a)competidor(a),aquidenominado(a) atleta, quese 

inscrevernacorrida,realizaropagamentodovalorcorrespondenteàinscriçãonoprazo 

determinadoeexpressarconcordânciacom asnormasdesteRegulamento. 
 
 
Artigo8º.Asinscriçõespoderãoserrealizadas, 
pelaInternet,nositewww.focoradical.com.br



 

Preço único de R$80,00(oitentareais),período de inscrição de 1º de setembro a 17 de 

outubro de 2017 
 
 
ParágrafoI-Pelopagamentodasinscriçõesdescritasacimao(a)atletareceberáapenas 

umkitpadrão. 
 
 
Artigo9.Serácobrado,pelainscriçãoonline,ovalorde6%dopreçodainscriçãotítulode 

tarifaquegarantenãosóasegurançaeconveniênciadatransaçãorealizadapeloatleta, 

mastambémremuneraosseguintesserviços:(i)controledeconfirmaçãoeautenticaçãode 

pagamentoonlinejuntoainstituiçõesfinanceiras;(ii)sistemadesegurançadainformação, 

jáquesãoarmazenadasinformaçõespessoaiseutilizadasinformaçõescriptografadasde 

cartãodecréditodosclientes;(iii)disparodee-maildeconfirmaçãodopedidodecompra 

dainscrição(antesdaconfirmaçãodopagamento);(iv)disparodee-maildeconfirmaçãoda 

venda(oureprovação)deinscriçãoapósaconfirmaçãodopagamento;(v)custodebanda 

deacessoàinternet. 
 
 
Artigo10.Noatodainscrição,aoconcordarcomoregulamento,assinalandoaopção 

apresentadanosistemaon-lineounafichadeinscrição,o(a)atletaaceitatodosostermos 

doregulamentoeassumetotalresponsabilidadeporsuaparticipaçãonoeventodeacordo com 

oTERMODERESPONSABILIDADEqueéparteintegrantedeste regulamento. 
 
 
Artigo11.Asinscriçõesserãoencerradas25deoutubrode2017,ouemdataanteriora 

esta,casosejaatingidoolimitetécnicodefinidoparacadamodalidade. 
 
 
Artigo12.Aempresaorganizadorapoderá,aqualquermomento,suspenderouprorrogar 

prazosou,ainda,elevaroulimitaronúmerodeinscrições,emfunçãodenecessidades, 

disponibilidade técnicae/ouquestõesestruturais,sem avisoprévio. 
 
 
Artigo13.Osatletassãoresponsáveispelaveracidadedasinformaçõesfornecidasno sistemaon-

lineounafichadeinscrição. Osatletasconcordam queoe-mail seráomeiode 

comunicaçãoutilizadopelaempresaorganizadorapararepassarinformaçõese atualizações 

referentesàcorrida. 



Artigo14.Aquantiapagapelainscriçãonãoserádevolvida, emnenhumaHipótese.  
 
 

Artigo15.Ainscriçãonacaminha/corridaépessoal eintransferível,não 

podendoqualqueratletaser substituídoporoutro,emqualquersituação. 
 
 
§1ºOatletaquecederseunúmerodepeitoparaoutrapessoaseráresponsávelporqualquer 

acidenteoudanoqueestavenhaasofrer,isentandooatendimentoequalquer 

responsabilidadedaempresaorganizadora,seuspatrocinadores,apoiadoreseórgãos públicos. 
 
 
§2ºCasohajafraudecomprovada,principalmenteem relaçãoaosbenefíciosdefinidospor 

lei,o(a)atletaserádesclassificadodacorrida,poderáresponderporcrimedefalsidade 

ideológicae/oudocumentalperanteasautoridadescompetenteseficaráimpedidode 

participardeoutrascorridasorganizadaspelaempresa. 
 
 
Artigo16. Em caminhadas/corridasde rua,aidade MÍNIMAparaatletasparticiparem 
éaseguinte: 

 
 
– provascompercursoaté5km:14(catorze)anoscompletosaté31dedezembrodoano 

daprova,com autorizaçãodospais 
 
 
– provascompercursomenorque10km:16(dezesseis)anoscompletosaté31dedezembro 

doano daprova;com autorização dospais 
 
 
– provascompercursode10kmaté30km:18(dezoito)anoscompletosaté31dedezembro doano 

daprova; 
 
 
Artigo17. O idoso, parafazer jusaobenefíciode50% (cinquenta) dedescontonovalor da 

inscrição,deveráentraremcontatocomaCentraldeAtendimento,informarosdados 

necessárioseenviar,viafaxoudigitalizado,cópiadodocumentooriginalcomfoto(RGou 

CNH).Aquelesquejáestãocadastradosanteriormentepelonossobancodedados,podem 

entraremhttp://faq.ativo.com/formulario/idosos/econcluirsuainscriçãocomtodasas 

informaçõesnecessárias. 
 
 
Parágrafoúnico.Os(as)atletasidosos(as)querealizaremainscriçãopelosistemaonline 

disponívelnaInternetrenunciarão,nesteato,aobenefício,diantedaimpossibilidadede 

comprovaçãodasuacondiçãodeidosoatravésdestesistema. 



CapítuloIII–ENTREGADEKITS  
 
 

Artigo18.Aentregadoskitsestará disponível na CDL de Palhoça, Rua 24 de Abril, 2943, 

1º andar no dia 27 de outubro das 8:30 as 18 horas e também nodia 

28deoutubrode2017, sábado,nomesmo local da largada, Lago Pedra Branca, Rua das 

Figueiras, Pedra Branca – Palhoça/SC,nohoráriode10:00às 1 6 : 0 0  h o r a s , 
 
 
Artigo 19.OKitpoderáserretiradoporterceirosmedianteapresentaçãododocumentode 

confirmação deinscrição,como respectivo recibodepagamento. 
 
 
Artigo20.Aretiradadekitssópoderáserefetivadaporterceirosmedianteapresentaçãode 

autorizaçãoespecíficaparaestefim ecópiadedocumentodeidentificaçãodoinscrito. 
 
 
Artigo21.OKITBÁSICOdecorridaserácompostoporumnúmerodepeito,alfinetes,Chip, 

camiseta emedalha (pós-prova). 
 
 
Artigo22.Nomomentodaretiradadokitoresponsáveldeveráconferirosseusdadoseo 

númerodepeito. 
 
 
Artigo23.Nãoserãoaceitasreclamaçõescadastraiscomotambémdositensquecompõe 

okit,após sua retirada. 
 
 
Artigo24.Otamanhodascamisetasestásujeitaàalteração,deacordocoma disponibilidade. 

 
 
Parágrafoúnico.O(a)atletanãopoderáalegarimpossibilidadedeparticipardacorrida,caso não 

tenhacamisetaem tamanhoque lhesirva. 
 
 
Artigo25. O(a)atletaestáautorizado acorrercom suaprópriacamiseta. 

CapítuloIV –SISTEMADECRONOMETRAGEMEENTREGADOCHIP 

Artigo26.Otempodetodososcorredoresqueparticiparemdacorridaserácronometrado 

einformadoposteriormente,desdequeobservadasàsnormasprevistasnesteregulamento. 



 

Artigo27.O(a)atleta,nesteato,ficacientequeOchipseráentreguejuntoaoKitCorrida, 

nosdiasprevistosparaentrega deste. 
 
 
Artigo28. O(a) atletaquenãoretirar oseuchipnadataehorárioestipuladosficacienteda 

impossibilidadedetercronometradoseutempo. 
 
 
Artigo29.Ousodochipéobrigatório,parafinsdeclassificaçãoecronometragemdotempo, 

durantetodoopercursodacorrida. 
 
 
Artigo30.Ochipdeveráserfixadonocadarçodotênis,dopéesquerdo,naposiçãovertical. 

 
 
§1ºAutilizaçãodochipéderesponsabilidadeúnicadoatleta,assimcomoasconsequências 

desuanãoutilização. 
 
 
§2ºAutilizaçãoinadequadadochippelo(a)atletaacarretaanãomarcaçãodotempo, 

isentandoaempresaorganizadoraeaFederaçãonadivulgaçãodos resultados. 
 
 
Artigo31 O(a)atletadeverátrocarochippelamedalhadeparticipaçãoaofinal dacorrida. 

Artigo32.Ochipdecronometragem éretornável. 

Artigo33.O(a)atletaqueperderouextraviaroseuchip,nãoteráseutempodecorrida publicado. 
 
 
CapítuloV –INSTRUÇÕESEREGRASPARACORRIDA 

 
 
Artigo34.Osatletasdeverãodirigir-seaolocaldelargadacompelomenos,quarenta 

Minutosdeantecedência07h20,quandoserãodadasasinstruçõesfinais. 
 
 
Artigo35.Acadaatletaseráfornecidoumnúmeroquedeveserusadovisivelmentenopeito, 

semrasuraoualterações,durantetodaarealizaçãodacorrida,sendopassíveisde 

desclassificaçãoosatletasque nãocumprirem estaobrigação. 
 
 
Artigo36.Éobrigaçãodosatletasterconhecimentopréviodopercursodacorrida.O percursoserá 

disponibilizadopelositedaempresadecronometragem, queserá informada posteriormente. 
 
 
Artigo37.Aparticipaçãodo(a)atletanacorridaéestritamenteindividualsendoproibidoo 

auxíliodeterceiros,bemcomo,ousodequalquerrecursotecnológicosemprévia 

autorizaçãoporescritodaempresaorganizadora. 



 

Artigo38.Oacompanhamentodos(as)atletasportreinadores/assessoria,amigos,com 

bicicletaeoutrosmeios (pacing)resultarãonadesclassificação do(a)atleta. 
 
 
Artigo39.Nahipótesededesclassificaçãodosatletasprimeiroscolocados,serãochamados 

osclassificadoscom melhor tempo,sucessivamente. 
 
 
Artigo40.Osatletasdeverãotomarcuidadocomeventuaisdesníveis,obstáculos,aclives 

oudeclivesquepossamexistirnopercurso.A empresaorganizadoranãoseresponsabiliza por 

possíveisdefeitosnapista.Por contadisso, osatletasterãoainformaçãodasruasque 

integramopercursodacorridacom antecedência. 
 
 
Artigo41.Osatletasdeverãoobservarotrajeto,nãosendopermitidoqualquermeioauxiliar 

paraalcançarqualquertipodevantagem.Igualmente,nãoserápermitidooacessoàsáreas 

distintasdo percursodemarcado,utilizando-sede caminhossemseremossinalizadospara 

talsituação,sendoproibidopularasgradesoucavaletesquedelimitamestasáreaspara 

entrarnapistaemqualquermomentodacorrida.Odescumprimentodestasregrascausará 

adesclassificaçãodo(a)atleta. 
 
 
Artigo42. O(a) atletaque empurraro(a) outro(a) atleta, demodoaimpedir suaprogressão, 

estarápassível dedesclassificaçãodacorrida. 
 
 
Artigo43.Nãoserápermitidoaoatletacontinuaracorridaquetenhavoluntariamente 

deixadoopercurso. 
 
 
Artigo44.O(a)atletadeveretirar-seimediatamentedacorridaseassimfordeterminadopor 

ummembrodaequipe médicaoficial indicada pelaComissãoOrganizadora. 
 
 
Artigo45.Os(as)atletasserãoclassificadosnaordememquequalquerpartedo 

corpo/tronco(ficandoexcluídoscabeça,pescoço,braços,pernas,mãosoupés)atinjao 

planovertical que passapelabordaanteriordalinhadechegada. 
 
 
Artigo46.AcorridaserárealizadasegundoasRegrasdaCBAt,daFederaçãoeascontidas neste 

regulamento. 
 
 
CapítuloVI–PREMIAÇÃO 

 
 
Artigo47.Apremiaçãodestacorridaseráassim distribuída: 

 
 
I –Os3(três) primeirosatletascolocadosnacategoriaGERALdacaminhada/corridade2 km, 

5kme10km receberãotroféu. 
 
 
ParágrafoII: Casoum atletainscritonacorridade10kmobtenha umresultadopassívelde 

premiaçãoparaacorridade5km evice-versa,apremiaçãonãoseráconcedida. 
 
 
Artigo48.Todosos(as)atletasquecruzaremalinhadechegadadeformalegal,que 



 
estiveremregularmenteinscritosesemodescumprimentodesteregulamento,receberão 

medalhasdeparticipação. 
 
 
§1ºNãoserãoentreguesmedalhasebrindespós-prova(quandohouver) paraaspessoas 

que,mesmoinscritas,nãoparticiparam dacorrida. 
 
 
§2ºParareceberamedalhaéobrigatórioqueo(a)atletaestejaportandoonúmerodepeito. 

 
 
§3ºSóseráentregue1 (uma)medalhaporatleta. 

 
 
Artigo49.Astrêsprimeirascolocaçõesdosde2km, 5kme10km 

serãodefinidasporordemdechegada.Asdemaiscolocaçõesserãodefinidaspelaapuração 

dotempolíquido,gastoporcadaatletaparacompletaropercurso,definidoedelimitado 

pelostapetesdecronometragem. 
 
 
Artigo50.Os(as)atletasquefizeremjusàpremiaçãodeverãocompareceraopodium,assim 

queacerimôniadepremiaçãoforiniciadaeacategoriadeleforchamada.O(a)atletaque 

nãocompareceraopodiumduranteacerimôniadepremiaçãoperderáodireitoaosprêmios. 
 
 
Artigo51.Osresultadosoficiaisdacorridaserãoinformadosatravésdositeoficialda empresada 

CÂMARA DE DIRIGENTES DE PALHOÇA, 

www.cdlpalhoca.org.br,aoprazoprovávelde72(setentaeduas)horasapósotérmino 

decadaetapa. 
 
 
§1ºAempresaorganizadoranão seresponsabilizapelanão divulgaçãodo resultadooficial 

do(a)atletaquenãoutilizouochipdaforma recomendadaneste regulamento. 
 
 
§2ºAempresaorganizadoranãoseresponsabilizapeloatrasonadivulgaçãodosresultados 

oficiaisemrazãodefalhasnaredemundialdecomputadores,casoemqueosresultados 

serãodevidamenteinformados apósa resoluçãodoproblematécnico. 



CapítuloVII-CONDIÇÕESFÍSICASDOSATLETAS ESERVIÇOSDEAPOIO  
 
 

Artigo52.Todos(as)os(as)atletasdeverãoestaremdiacomrigorosaavaliaçãomédica 

pararealizaçãodacorrida,sendoconhecedoresdeseuestadodesaúdeedesuaaptidão 

físicaparaparticipardacorrida.Aempresaorganizadoranãoseresponsabilizarápelasaúde 

físicadosatletas. 
 
 
Artigo53.Oatletaéresponsávelpeladecisãodeparticipardacorrida,avaliandosua 

condiçãofísica,desempenhoejulgandoporsisósedeveounãocontinuaraolongoda competição. 
 
 
Parágrafoúnico.AComissãoOrganizadorapoderá,seguindorecomendaçãodomédico 

responsável pelacorrida,determinarqueo(a)atletainterrompaounãoparticipedacorrida. 
 
 
Artigo54.Aempresaorganizadoranãotemresponsabilidadesobreoatendimentomédico 

dosatletas,despesasmédicasemcasosdeinternaçãooulesõesgeradaspelaparticipação 

nacorrida.Porém,emcumprimentoasnormasdaCBAt,serádisponibilizadoumserviçode 

ambulânciaUTIparaatendimentoemergencialaosatletaseparaaremoçãodestesaos 

hospitaisda redepúblicadesaúde. 
 
 
Artigo55.O(a)atletaouseu(sua)acompanhantepoderádecidirpelaremoçãoou 

transferênciaparahospitaisdaredeprivadadesaúde,eximindoaempresaorganizadorade 

qualquerresponsabilidadeoureembolsopelasdespesasdecorrentesdesteatendimento 

médico. 
 
 
Artigo56.Serãocolocadosàdisposiçãodosatletas,banheirosquímicosfemininose 

masculinoseguarda-volumesnolocal dalargadaechegadadacorrida. 
 
 
§1ºAempresaorganizadorarecomendaquenãosejamdeixadosbensdealtovalorno Guarda-

Volumestaiscomo,relógios,joias,equipamentoseletrônicos,celulares,cheques 

oucartõesdecrédito. 
 
 
§2ºPorsetratardeumserviçodecortesiaaempresaorganizadoranãoreembolsará 

conteúdosebensextraviadosnoguarda-volumes. 
 
 
Artigo57.Oguardavolumeserádesativado umahoraapós o términodacorrida. 

 
 
Artigo58.Aolongodopercursodacorridahaverápostosdehidrataçãoconforme 

determinadopelaCBAt. 
 
 
CapítuloVIII–DIREITOSDEIMAGEMEDIREITOSAUTORAIS 



 

Artigo59.O(a)atletaque seinscreve econsequentementeparticipa  da  corridaestá 

incondicionalmenteaceitandoeconcordandoemtersuaimagemevozdivulgadaatravés de 

fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet,vídeosetelevisão, ouqualquer outro meio 

decomunicação,parausosinformativos,promocionaisoupublicitáriosrelativosàcorrida, 

semacarretarnenhumônusase m p r e s a s  CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

PALHOÇAe OVERLIMIT EQUIPE DE PERSONAL TRAINER eaospatrocinadores, 

renunciandoorecebimentodequalquerrendaquevieraserauferidacomtaisdireitosem qualquer 

tempo/data. 
 
 
Artigo60.Todososatletas,staffs,organizadorescedemnoatodeinscriçãotodososdireitos 

deutilizaçãodesuaimagemevozparaasempresasorganizadorasCÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE PALHOÇA e OVERLIMIT EQUIPE DE PERSONAL 

TRAINEReparaospatrocinadoresdestacorrida. 
 
 
Artigo61.Afilmagem,transmissãopelatelevisão,fotografiasouvídeorelativosàcorrida têm 

osdireitos reservadosaosorganizadores. 
 
 
Parágrafoúnico.Qualquerformadedivulgaçãodeimagensdacorridaouinteresseem 

destinarumprofissionalparaacoberturadacorridaestarásujeitaàautorizaçãoeaprovação 

pelasempresasorganizadorasCÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALHOÇA e 

OVERLIMIT EQUIPE DE PERSONAL TRAINER. 
 
 
Artigo62.Todososdiretosautoraisrelativosaesteregulamentoeaopresentecorrida pertencem 

as CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALHOÇA e OVERLIMIT EQUIPE DE 

PERSONAL TRAINER. 
 
 
CapítuloIX–SUSPENSÃO,ADIAMENTOECANCELAMENTODOEVENTOESPORTIVO 

 
 
Artigo63.AComissãoOrganizadora,primandopelasegurançadosatletas,poderá 

determinarasuspensãodacorrida,iniciadaounão,porquestõesdesegurançapública, 

vandalismoe/oumotivosdeforçamaior.Sendosuspensaacorrida,porqualquerumdestes 

motivos,estaseráconsideradarealizadaenãohaverádesignaçãodenovadatapara realização 

dacorrida. 
 
 
§1ºOs(as)atletasficamcientesquedeverãoassumir,noatodainscrição,todososriscos 

edanosdaeventualsuspensãodacorrida(iniciadaounão)porquestõesdesegurança 

pública,vandalismoe/oumotivosdeforçamaior,nãogerandoqualquerresponsabilidade 

paraaempresaorganizadora. 
 
 
§2ºNahipótesedesuspensãodoeventoesportivonãohaverádevoluçãodovalorde inscrição. 

 
 
Artigo64.Acorridapoderáseradiadaoucanceladaacritériodaempresaorganizadora, 

sendocomunicandoaosinscritosestádecisãopelositeoficial dacorrida. 



 

§1ºNahipótesedeadiamentodacorridaeaconsequentedivulgaçãodenovadataos 

inscritosterãooprazode07(sete) diasparasolicitaremadevoluçãodovalor dainscrição, 

contadosdacomunicaçãoaosinscritos,sobpenade renúnciaaestedireito. 
 
 
§2ºNahipótesedecancelamentodacorrida(semdivulgaçãodenovadata)osinscritos 

deverãosolicitaroreembolsodainscriçãonoprazode07(sete)dias,contadosda 

comunicaçãoaos inscritos,sobpenade renúnciaaestedireito. 
 
 
CapítuloX–DISPOSIÇÕESGERAIS 

 
 
Artigo65.Asegurançadacorridareceberáapoiodosórgãoscompetentesehaverá sinalização 

paraaorientaçãodosatletas. 
 
 
Artigo66. Osprotestosoureclamações relativosaoresultadofinaldacompetição referente 

aosprimeiroscolocadosouconduçãodaprovadeverãoserfeitos,porescrito,atétrinta 

minutosapósadivulgaçãooficial àOrganizaçãodoEvento. 
 
 
Artigo67.Nãohaveráreembolso,porpartedaempresaorganizadora,bemcomodeseus 

patrocinadoreseapoiadores,denenhumvalorcorrespondenteoudanoaosequipamentos 

e/ouacessóriosutilizadospelosatletasnoevento,independentedequalforomotivo, 

tampouco,porqualquerextraviodemateriaisouprejuízoqueporventuraosatletasou 

terceirosvenhamasofrerduranteaparticipaçãonacorrida.Oscustosdetransporte, 

hospedagem,alimentação,segurosouquaisqueroutrasdespesasnecessáriasou 

provenientesdasuaparticipaçãonaprova,antes,duranteedepoisdamesmaserãode 

responsabilidadeexclusivadoatleta. 

Artigo68.Emcasodedúvidasouparademaisinformaçõestécnicasentreemfaq.ativo.com. 

Artigo69.Aempresaorganizadorapoderá,aseucritérioouconformeasnecessidadesda 

corrida,alterarourevogaresteregulamento,totalouparcialmente,informandoasmudanças 

pelositeoficialdacorrida. 
 
 
Artigo70.AsdúvidasouomissõesdesteRegulamentoserãodirimidaspelaempresae/ou 

Comissãoorganizadoradacorridadeformasoberana,nãocabendorecursodestas decisões. 
 
 
TermodeResponsabilidade 

 
 
Eu,“identificadonocadastramentodainscrição”,noperfeitousodeminhasfaculdades, 

DECLAROparaosdevidosfinsdedireitoque: 



 

1. Estoucientedeque setratadeumacaminha/corridacomdistânciade2km, 5Km 
ou10Km. 

 
 
2. EstouemplenascondiçõesfísicasepsicológicasdeparticipardestaCORRIDAeestou 

cientequenãoexistenenhumarecomendaçãomédicaquemeimpeçadepraticaratividades 

físicas. 
 
 
3. Assumo,porminhalivreeespontâneavontade,todososriscosenvolvidosesuas 

consequênciaspelaparticipaçãonestaPROVA(queincluempossibilidadedeinvalideze 

morte),isentandoas empresas CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALHOÇAe 

OVERLIMIT EQUIPE DE PERSONAL TRAINER,seusorganizadores,colaboradores 

epatrocinadoresDETODAEQUALQUERRESPONSABILIDADEporquaisquerdanos 

materiais,moraisoufísicos, queporventura venhaasofrer,advindosdaparticipaçãonesta 

PROVA. 
 
 
4. Li,conheço,aceitoemesubmetointegralmenteatodosostermosdoregulamentoda 

CORRIDA. 
 
 
5. Declaroquenãoportarei,nemutilizarei,nasáreasdoevento,percursoeentrega dekits, 

ououtraáreadevisibilidadenoevento,oumeiosdedivulgaçãoepromoção,nenhum 

materialpublicitário,promocionaloupolítico,semadevidaautorizaçãoporescritodos 

organizadores;e, também,dequalquermaterial ouobjetoqueponhaem riscoasegurança 

doevento,dosatletase/oudaspessoaspresentes,aceitandoserretiradopelaorganização 

ouautoridades,dasáreasacimadescritas. 
 
 
6. Emcasodeparticipaçãonesteevento, representandoequipesdeatletasouprestadores 

deserviçose/ouqualquermídiaou veículo,declaroterplenoconhecimento,equeaceitoo 

regulamentodacorrida,bemcomo,arespeitarasáreasdaorganizaçãodestinadasas 

mesmas,equeestávedadaminhaparticipaçãonasestruturasdeapoioaequipesmontadas 

emlocaisinadequados,ouqueinterfiramnoandamentodoevento,etambémlocaissem 

autorizaçãoporescritodaorganização,podendoserretiradodaCORRIDAedolocaldo eventoem 

qualquer tempo. 
 
 
7. Estoucientedaspenalidadesepossíveldesclassificaçãoquepossosofrercaso 

descumpraoregulamentooucometafalta grave.Excluomeudireitodereclamaçãosobre 

taisaspectosdacorrida. 
 
 
8. Autorizoousodeminhaimagem,assimcomofamiliareseamigos,parafinsdedivulgação 

doevento,porfotos,vídeos eentrevistasem qualquermeiodecomunicação,sem geração 

deônusparaas empresas CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALHOÇA e 

OVERLIMIT EQUIPE DE PERSONAL TRAINER,organizadores,mídiaepatrocinadores. 
 
 
9. Estoucientequenahipótesedesuspensãodaprovaporquestõesdesegurança pública 

ouforçamaior,todososeventuaiscustosreferentesàlocomoção,preparação,estadia, inscrição,  

entre  outros  gastos  despendidos  pelo  atleta  será  suportado  única  e 



 

exclusivamentepormim,isentandoaComissãoOrganizadoraeaempresaresponsávelpelo 

ressarcimentodequalquerdestescustos. 
 
 
10. Assumocomtodasasdespesasdehospedagem,traslados,seguros,assistênciamédica 

equaisqueroutrasdespesasnecessárias,ouprovenientesdaminhaparticipaçãonesta 

corrida;antes,duranteoudepoisda mesma. 
 
 
11. CompreendieestoudeacordocomtodosositensdesteTERMODE 

RESPONSABILIDADE,isentandoassimquemquerqueseja,detodaequalquer 

responsabilidadelegaldetudooquevieraocorrercomigoporconsequênciadaminha 

participaçãonestacorrida. 


