
Artigo 1º. O AULÃO NO INTER, promovido pelo Internacional Shopping será realizado no 
sábado, dia 27 de julho de 2019. 

Artigo 2º. O evento acontecerá no Internacional Shopping, Rod. Pres. Dutra, Saída 225, s/n - 
Itapegica, Guarulhos - SP, dentro da área coberta do Estacionamento VIP do local, ao lado da 
Entrada Vip. 

Artigo 3º. O Aulão no Inter é denominado um aulão �tness, composto por duas aulas: Body 
Combat e FitDance. Os participantes menores de 18 anos deverão estar acompanhados de seus 
responsáveis. 

Artigo 4º. O cronograma será composto da seguinte maneira: 27/07/2019 às 08h – Body 
Combat e 27/07/2019 às 09h – FitDance. Cada aula terá a duração de aproximadamente 1h. 

Artigo 5º. No ato da inscrição, o(a) participante aceita todos os termos do regulamento e 
assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE 
RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento. 

Artigo 6º. O Aulão no Inter busca incentivar a prática de atividades físicas ao público. Durante 
cada aula, os participantes contam com o auxílio de professores das academias CTG Team e 
Mazinho China Team, para as aulas de Kickboxing, Cross Training e Zumba.

Artigo 7º. Para participar, é necessário se inscrever previamente pelo site: www.internacional-
shopping.com

Artigo 8º. A inscrição é GRATUITA

Artigo 9º. O acesso para o local onde será realizado a ação é limitado até às 10h. Os participan-
tes inscritos deverão apresentar documento o�cial com foto para liberação ao local.

Artigo 10º. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 
para realização da aula, pois a organização não se responsabilizará pela saúde das participan-
tes. 

Artigo 11º. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre despesas médicas em 
casos de internação ou lesões geradas pela prática das aulas. O estabelecimento conta com um 
ambulatório disponível para primeiros atendimentos e consequentes remoções em caso de 
maiores lesões. 

Artigo 12º. O participante que se inscreve e/ou participa do evento (“PARTICIPANTE”) cede ao 

INTERNACIONAL SHOPPING incondicionalmente o título gratuito, o direito de utilização de seu 
nome, imagem e voz (“MATERIAIS”) obtidos de sua participação em peças informativas, promo-
cionais e/ou publicitárias (“OBRA ou OBRAS”) relativos ao EVENTO, divulgadas por meio de 
fotos, �lmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunica-
ção, por tempo ilimitado, sem que seja devido nenhum pagamento pelo INTERNACIONAL 
SHOPPING ou Apoiadores. 

Artigo 13º. Ao participar do Aulão no Inter o participante aceita totalmente o Regulamento do 
Evento, participando por livre e espontânea vontade, assume as despesas de transporte, hospe-
dagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da 
sua participação no evento, antes, durante e depois do mesmo. 

Artigo 14º. O Internacional Shopping não se responsabilizará por nenhum material perdido ou 
esquecido no evento. Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como 
de seus apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios 
utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem tampouco, 
por qualquer extravio. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 15º. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organiza-
dora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

Artigo 16º. Ao se inscrever neste evento, a participante assume automaticamente o conheci-
mento de todos os termos deste Regulamento, �cando de acordo com todos os itens supracita-
dos e acata todas as decisões da organização. 

Artigo 17º. Termo De Responsabilidade Eu, Participante do EVENTO, no perfeito uso de minhas 
faculdades, DECLARO para os devidos �ns de direito que: 1. Estou ciente de que o AULÃO NO 
INTER se trata de um evento que promove atividade física, promovido pelo INTERNACIONAL 
SHOPPING. 2. Participo do evento por livre e espontânea vontade, isentando o INTERNACIONAL 
SHOPPING e Apoiadores de quaisquer responsabilidades. 3. Estou em plenas condições físicas e 
psicológicas de participar deste evento e estou ciente que não existe nenhuma recomendação 
médica que me impeça de praticar atividades físicas e/ou participar da Prova. 4. Assumo, por 
minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela partici-
pação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando o INTERNACIO-
NAL SHOPPING, bem como demais apoiadores do evento DE TODA E QUALQUER RESPONSABI-
LIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advin-
dos de minha participação neste Evento. 5. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a 
todos os termos do Regulamento do Evento. 6. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas 

áreas do evento e entrega de kits, ou outra área de visibilidade, ou de meio de divulgação e 
promoção no EVENTO, nenhum material publicitário, promocional ou político sem a devida 
autorização prévia e por escrito da Comissão Organizadora, nem qualquer material ou objeto 
que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das pessoas lá presentes, 
aceitando ser retirado pela organização ou autoridades legais, das áreas acima descritas, em 
caso de infração do quanto disposto neste Item 6. 7. Em caso de participação neste evento, 
representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou 
veículo, declaro conhecer plenamente, e aceitar o regulamento do evento, comprometendo-
-me a respeitar as áreas destinadas ao uso exclusivo da Comissão Organizadora do EVENTO, 
sendo vedada minha permanência nas estruturas de apoio a equipes, em locais inadequados 
ou que inter�ram no andamento do EVENTO, e também em locais sem autorização expressa e 
por escrito da Comissão Organizadora, e concordo que poderei ser retirado do local do EVENTO 
a qualquer tempo, em caso de infração deste Item 8. Regulamento e cedo os direitos de uso de 
meu nome, imagem e voz (“MATERIAIS”) captados durante a realização da Prova e do Evento 
para �ns de divulgação do EVENTO, seja por fotos, vídeos e/ou entrevistas em qualquer meio 
de comunicação, em todo território nacional ou no exterior, por tempo indeterminado, sem 
geração de ônus em decorrência da divulgação para o INTERNACIONAL SHOPPING, a Comissão 
Organizadora, demais organizadores, mídia e patrocinadores do Evento, renunciando a todo e 
qualquer tipo de renda em decorrência da eventual utilização de minha imagem. 9. Entendo 
que todo material e equipamentos necessários para o meu desempenho no evento são de 
minha exclusiva e integral responsabilidade. 10. Estou ciente de que, na hipótese de suspensão 
do evento, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, 
entre outros gastos despendidos pela participante, serão suportados única e exclusivamente 
por mim, isentando a Comissão Organizadora pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 
11. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica, alimen-
tação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação neste 
evento antes, durante ou depois dela. 12. Participarei do evento de forma a respeitar todos os 
demais participantes e zelar para que não cause dano a qualquer deles, responsabilizando-me 
integralmente por qualquer dano de qualquer natureza que venha a causar ao INTERNACIO-
NAL SHOPPING, apoiadores ou terceiros.
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