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CORRIDA TERESINA SHOPPING - 2ª EDIÇÃO 

 
REGULAMENTO  

 
ART. 1º - A “CORRIDA TERESINA SHOPPING” está na sua 2ª edição, e será realizada pela 
TERESINA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA, CNPJ 05.635.656/0001-02, 
denominada neste REGULAMENTO de REALIZADORA, com sede na Av. Raul Lopes, 1000, 
Noivos, CEP 64046-902, Teresina PI, em comemoração ao “ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DO 
TERESINA SHOPPING”. 
 
1. A “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição” acontecerá no dia 03 de julho de 2022, com 

concentração às 06h e largada a partir das 6h30, no estacionamento do Teresina Shopping, 
próximo à Entrada nº 02. 
 

1.1. A TERESINA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA, enquanto REALIZADORA da 
“CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”, constituirá a COMISSÃO ORGANIZADORA. 
 

2. DADOS DA “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”: 

• Data: 03/07/2022; 

• Horário da Largada: a partir de 6h30; 

• Percursos: 7km, 15km E 21km; 

• Formato: solo; 

• Local:  Estacionamento do Teresina Shopping, próximo à Entrada nº 02; 

• Endereço: Av. Raul Lopes, 1000 - Noivos, Teresina - PI, 64046-902.  
 
3. PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá participar da “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”, qualquer pessoa, 
regularmente inscrita de acordo com o REGULAMENTO. 
 

3.2. A COMISSÃO ORGANIZADORA da “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição” 
estabelece que: 
 

• Ao se inscrever na “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”, o 
PARTICIPANTE assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita 
totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, hospedagem 
e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação antes, durante e depois da “CORRIDA 
TERESINA SHOPPING – 2ª edição”; 

• A COMISSÃO ORGANIZADORA do evento disponibilizará aos ATLETAS 
ambulância para prestação de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso 
necessário, o atendimento médico de emergência será efetuado na REDE 
PÚBLICA; 

• A COMISSÃO ORGANIZADORA poderá a suspender “CORRIDA TERESINA 
SHOPPING – 2ª edição” por questões de segurança pública, atos públicos, 
vandalismo e/ ou devido ao período de pandemia (caracterizado como força 
maior). 

 
3.3   O PARTICIPANTE que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas 

neste REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito 
e devidamente recebido) à COMISSÃO ORGANIZADORA, qualquer impedimento de 
sua parte, poderá a qualquer tempo, ser desclassificado da “CORRIDA TERESINA 
SHOPPING – 2ª edição”. 
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3.4   Os PARTICIPANTES têm a obrigação de preencher corretamente todos os campos da 
Ficha de Inscrição da “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”. 
 

3.5   O PARTICIPANTE assume que participa da “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª 
edição” por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade à 
COMISSÃO ORGANIZADORA E PATROCINADORES, em seu nome e de seus 
sucessores. 

 
3.6     Ao se inscrever, o PARTICIPANTE o fará de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para um TERCEIRO. Devendo preencher 
o formulário de inscrição com dados legíveis e, OBRIGATORIAMENTE, INFORMAR O 
CPF, como forma de identificação pessoal, conforme Lei 13.709/2018 (LGPD). 

 
3.7  Ao se inscrever na “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”, o PARTICIPANTE 

disponibilizará seus dados (nome completo, e-mail, telefone e endereço) para que a 
COMISSÃO ORGANIZADORA, a qualquer momento enviem em seu nome, no 
endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta 
ou qualquer outro tipo de comunicação e informações sobre a “CORRIDA TERESINA 
SHOPPING – 2ª edição”, conforme Lei 13.709/2018 (LGPD).  

 

3.8   O PARTICIPANTE da “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”, autoriza, desde já, 
a utilização, pela COMISSÃO ORGANIZADORA, de seu nome, imagem e som de voz 
em qualquer um dos meios escolhidos para divulgação da “CORRIDA TERESINA 
SHOPPING – 2ª edição”, pelo período de 01 (um) ano, a partir da data da realização 
da corrida, em meios eletrônicos e impressos; e, por tempo indeterminado nas redes 
sociais, conforme Contrato de Concessão de Uso de Imagem.  
 

3.9   As imagens que se obtenha, a partir da inscrição do PARTICIPANTE na “CORRIDA 
TERESINA SHOPPING – 2ª edição”, por todo o percurso e na premiação, ficam 
autorizadas desde já a serem utilizadas pela REALIZADORA para fins de publicidade 
do evento, conforme Contrato de Concessão de Uso de Imagem. 
 

3.10 A COMISSÃO ORGANIZADORA declara que os dados dos PARTICIPANTES desta 
corrida estão protegidos, e a REALIZADORA está em conformidade com a Lei de 
Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709/2018 (LGPD). 
 

3.11 A REALIZADORA/COMISSÃO ORGANIZADORA assumem o compromisso de proteger 
os dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais 
informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel 
cumprimento da execução desta promoção, não serão compartilhados ou cedidos 
com terceiros a qualquer título. Assim, os dados compartilhados têm por finalidade 
exclusiva de executar e operacionalizar a presente corrida, conforme Lei 13.709/2018 
(LGPD). 
 

4. PUNIÇÃO 
4.1. Qualquer PARTICIPANTE que usar de meios ilícitos e/ou antidesportivos para obter 

vantagem ou que não cumprir o percurso da “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª 
edição” será automaticamente desclassificado. O PARTICIPANTE poderá caminhar 
durante a prova, mas se parar, deliberadamente, ou abandonar o percurso, também 
será desclassificado.  

4.2. Os PARTICIPANTES NÃO podem ser acompanhados por bicicletas, motos ou qualquer 
outro tipo de veículo, podendo o corredor que infringir essa regra ser desclassificado. 
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5. DA PREMIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, CATEGORIAS E MODALIDADES: 
a) Será entregue Troféu do 1º ao 3º lugar geral e por categoria de idade, em cada 

modalidade; 
b) Haverá premiação aos primeiros colocados geral, dos três percursos (à ser definida); 
c) Haverá entrega de medalha pela participação a todos os ATLETAS que cruzarem a linha 

de chegada, que tenham completado SEU percurso, dentro do TEMPO LIMITE MÁXIMO 
estabelecido em: 3h:00’, para quem vai fazer 21km; em 2h:15’, quem for nos 15km e de 
1h:30’, quem for nos 7km;  

d) Os ATLETAS deverão OBRIGATORIAMENTE estar presentes na cerimônia de premiação 
para receberem o troféu;  

e) Eventual recurso quanto à classificação final deverá ser feito por escrito à COMISSÃO 
ORGANIZADORA, até 30 minutos após a divulgação dos resultados. Os resultados 
extraoficiais, com o NOME COMPLETO e Nº DE PEITO, serão divulgados após o término 
da prova e serão publicados, no site do TERESINA SHOPPING 
(https://www.teresinashopping.com.br), em até 48 horas após o evento e, 
oficialmente, com possíveis correções, até 10 (dez) dias úteis após a primeira 
divulgação; 

f)       As categorias se dividem conforme abaixo, iniciando por 14 (quatorze) anos (ATLETA 
juvenil, acompanhado por responsável) indo até a categoria superior a 60 (sessenta) anos, 
em ambas as modalidades, como segue: 

• Dos 14 anos aos 17 anos; 

• Dos 18 anos aos 29 anos; 

• Dos 30 anos aos 39 anos; 

• Dos 40 anos aos 49 anos; 

• Dos 50 anos aos 59 anos; 

• Dos 60 anos ou mais. 
 
5.1 As modalidades estão divididas de acordo com as inscrições em referência abaixo: 

•      Masculino SOLO: 21km ou 15km ou 7km;  

•      Feminino SOLO: 21km ou 15km ou 7km.  
 
5.2 Todos os PARTICIPANTES que completarem o percurso receberão medalha de participação, 
alusiva à “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª edição”. 
 
5.3 CAMISETA OFICIAL DO EVENTO E NÚMERO DE PEITO DOS PARTICIPANTES: 

•  A camisa oficial do evento NÃO é de uso obrigatório; 

•  O Nº DE PEITO é  OBRIGATÓRIO e deverá estar visível na frente, não ter cortes e 
nem dobraduras; 

•    O chip é descartável e obrigatório, devendo ser colocado conforme consta na 
embalagem do mesmo.  

 
5.4 DOS SERVIÇOS DE HIDRATAÇÃO / ASSISTÊNCIA: 

• Posto de hidratação aproximadamente a cada 3km e no local da largada/chegada; 
• Serviços de hidratação e kit de frutas na chegada; 

• Serviço de assistência médica via ambulância no percurso - em locais estratégicos, que 
o veículo chegue com segurança; 

• Staffs no percurso para apoio, com rádio de comunicação. 
 
 6.  DO PERCURSO: LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 6.1 O local da largada dos três percursos será na frente da entrada central do Teresina Shopping, 

localizado na Avenida Raul Lopes, 1000 - Bairro Noivos, Teresina – PI. 
 
 6.2 Somente um percurso dividido em 03 (três) partes: 7km, 15km e 21km. 
 

https://www.teresinashopping.com.br/
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 6.3 A 1ª largada, com os ATLETAS que irão fazer o percurso de 21km, ocorrerá às 06h30min, 

devendo ser concluída sua chegada até as 09h30min, onde o percurso será: saindo da 
entrada nº 02 do Teresina Shopping e seguindo a Raul Lopes (sentido Zona Sul) até o final 
da avenida e retornando para atravessar a ponte Wall Ferraz; seguindo na Avenida Higino 
Cunha e dobrando à direita na Avenida Marechal Castelo Branco; seguindo até a Ponte da 
Primavera, atravessando a mesma, em seguida dobrando à esquerda na Avenida Raul 
Lopes, passando em frente ao setor de esportes da UFPI e, em seguida, entrando à esquerda 
na Avenida Ulisses Marques; dobrando à direita na Avenida Presidente Kennedy e seguindo 
em direção à Avenida Jóquei Clube, na qual irá dobrar novamente à direita; seguindo até a 
Avenida Nossa Senhora de Fátima, dobrando à esquerda na Avenida Dom Severino (sentido 
Ponte Estaiada), descendo pelo alça esquerda da ponte e seguindo na Avenida Raul Lopes 
até chegar no Teresina Shopping, de onde largou, concluindo o percurso.  

 
6.4  Na 2ª largada,  os ATLETAS que irão correr 15km iniciarão o percurso 15 minutos após a 1ª 

largada, ou seja às 6h45min, devendo ser concluída sua chegada até as 09h, partindo do 
mesmo local da 1ª largada e o mesmo percurso até chegar no centro de esportes da UFPI, 
seguindo na Avenida Raul Lopes, dobrando à direita para entrar na Avenida Nossa Senhora 
de Fátima, na qual dobrará à direita na Avenida Dom Severino em direção a Ponte Estaiada, 
onde pegará à esquerda na Avenida Raul Lopes, de volta até a chegada no Teresina 
Shopping, de onde largou, concluindo o percurso. 

 
6.5  A 3ª e última largada, com os ATLETAS dos 7km, será às 07h, também 15 minutos após a 2ª 

largada, devendo ser concluída sua chegada até as 08h:30’, saindo do mesmo ponto que as 
duas primeiras largadas, fazendo o mesmo percurso inicial, seguindo pela Avenida Marechal 
Castelo Branco, pegando o acesso para a Ponte JK e seguindo pelo canteiro central da ponte 
em direção à faixa de pedestres para atravessar a Avenida João XXIII, seguindo pela alça da 
Avenida Raul Lopes e retornando ao ponto onde fizeram a largada, local também da 
chegada, concluindo seu percurso. 

 
7. DAS INSCRIÇÕES: PRAZO E VALORES 
7.1 Taxa de inscrição, por ATLETA, no percurso de 7km:  

• 1° lote: de 06 de fevereiro a 05 de março de 2022, será de R$ 115,00 (cento e quinze 
reais);  

• 2° lote: de 06 de março ao dia 05 de maio de 2022, no valor de R$ 145,00 (cento e 
quarenta e cinco reais); 

• Todos os lotes com direito ao kit = Camisa + Chip + Nº DE PEITO, dentre outros. 
 
7.2 Taxa de inscrição, por ATLETA, no percurso de 15km:  

• 1° lote: de 06 de fevereiro a 05 de março de 2022, será de R$ 135,00 (cento e trinta e 
cinco reais);  

• 2° lote: de 06 de março ao dia 05 de maio de 2022, no valor de R$ 170,00 (cento e 
setenta reais); 

• Todos os lotes com direito ao kit = Camisa + Chip + Nº DE PEITO, dentre outros. 
 
7.3 Taxa de inscrição, por ATLETA, no percurso de 21km:  

• 1° lote: de 06 de fevereiro a 05 de março de 2022, será de R$ 160,00 (cento e sessenta 
reais);  

• 2° lote: de 06 de março ao dia 05 de maio de 2022, no valor de R$ 185,00 (cento e 
oitenta e cinco reais);  

• Todos os lotes com direito ao kit = Camisa+ Chip + Nº DE PEITO, dentre outros. 
 
7.4 O número de inscrições é de 600 (seiscentas) vagas, conforme tabela abaixo: 

• Percurso de 07km: serão disponibilizadas 200 vagas, independente de modalidade; 
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• Percurso de 15km: serão disponibilizadas 200 vagas, independente de modalidade; 

• Percurso de 21km: serão disponibilizadas 200 vagas, independente de modalidade.  
 
7.5. LOCAL DAS INSCRIÇÕES E LIMITE: As inscrições serão realizadas pelo site 
https://www.teresinashopping.com.br, a partir do dia 06 de fevereiro de 2022, podendo serem 
encerradas antes da data final (05/05/2022), caso seja alcançado o número máximo de 600 
(seiscentos) PARTICIPANTES ou por interesse da COMISSÃO ORGANIZADORA; 
  
7.6. A COMISSÃO ORGANIZADORA poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, prorrogar 
prazos, aumentar ou diminuir o número de inscrições em função de necessidades e aumentar 
ou diminuir valor das inscrições, conforme disponibilidades técnicas ou estruturais; 
 
7.7. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese; 
 
7.8. Os ATLETAS com 60*(sessenta) anos ou mais terão 50% (cinquenta por cento) de desconto, 
não cumulativo, desde que comprovada a idade, em qualquer das categorias, percursos e 
modalidades; 
 
7.9. Após o encerramento das inscrições deverá ser publicado uma LISTA DE INSCRITOS, no site 
oficial do TERESINA SHOPPING (https://www.teresinashopping.com.br).  
 
8 RETIRADA DE KIT E CONGRESSO TÉCNICO: 
8.1. Os ATLETAS oficialmente inscritos receberão um kit antes da competição, contendo: chip 
descartável de cronometragem, Nº DE PEITO, alfinetes, camisa e brindes de possíveis 
patrocinadores.  
 
8.2. Para retirar o kit o ATLETA ou seu representante, devidamente autorizado, deverá 
apresentar: documento de identidade (original ou cópia simples), Termo de Responsabilidade, 
Contrato de Concessão de Uso de Imagem (que serão disponibilizados no ato da entrega dos 
kits) preenchidos e assinados, e comprovante de pagamento da inscrição original. 
 
9. LOCAL, HORÁRIOS E PROGRAMAÇÃO: 
9.1 Chegar ao local da prova com 01:00h (uma hora) de antecedência da largada, estando 
hidratado e alimentado adequadamente, usando vestimenta e calçado adequados à prática 
esportiva dessa natureza. 
 
9.2 A CONCENTRAÇÃO, LARGADA e DISPERSÃO da Corrida será no estacionamento do 
TERESINA SHOPPING, na Entrada nº 02; 
 
9.3 A LARGADA e a CHEGADA serão no mesmo local. 
 
9.4. O evento terá a seguinte Programação: 

• 06/02/2022: Lançamento das inscrições da “CORRIDA TERESINA SHOPPING – 2ª 
edição”, de 08h:30 às 11h:30, com uma corrida interna no shopping e sorteio de 10 (dez) 
inscrições aos PARTICIPANTES que doarem 1kg de alimento e correr pelo menos 15 
minutos em uma das esteiras elétricas posicionadas na entrada do Teresina Shopping; 

• 06/02/2022: Abertura das inscrições no site https://www.teresinashopping.com.br;  
• 30/06 e 01/07: Entrega dos Kits: quiosque localizado no Teresina Shopping (a definir). 

Horário:  das 10h00 às 22h00; 
• 02/07/2022: Congresso técnico e último dia de entrega dos Kits, no mesmo local acima, 

a partir das 17h00min até as 19h00min;  
• 03/07/2022 (Domingo) das 05h30min às 06h30min, recepção dos atletas e 

aquecimento/alongamento para a largada que deverá ocorrer em seguida; 
•  Início da Premiação: às 09h, indo até encerramento das atividades. 

 

https://www.teresinashopping.com.br/
https://www.teresinashopping.com.br/
https://www.teresinashopping.com.br/
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9. DA CLASSIFICAÇÃO E “CHIP DE CONTROLE”  
9.1 A fim de obter a classificação na competição, um sistema automático de cronometragem, 
através de um chip identificador, que o ATLETA terá que levar durante toda a competição, o 
qual será acionado e conferido pela empresa contratada pela COMISSÃO ORGANIZADORA. 
 
9.2. O ATLETA fica ciente que deverá conferir no site de inscrições os horários e os locais para 
realizar a retirada do chip de cronometragem, juntamente com o kit do ATLETA; 
 
9.3 O ATLETA que não receber o seu chip na data e horários estipulados fica ciente que 
renuncia ao direito de ter cronometrado seu tempo. O uso do chip é obrigatório; 
 
9.4 O chip deverá ser afixado no calçado do ATLETA, conforme instruções na embalagem do 
mesmo, e sua utilização é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de 
sua não utilização; 
 
9.5  A utilização inadequada do chip pelo ATLETA acarreta a não marcação do tempo, isentando 
a COMISSÃO ORGANIZADORA e a empresa de cronometragem esportiva de erro na divulgação 
do seu resultado. 
 
9.6  Todos os ATLETAS receberão um kit contendo: 01 (uma) camisa, 01 (um) chip descartável, 
um Nº DE PEITO e um saquinho com 4 (quatro) alfinetes, além de possíveis brindes:  
          
         Observações:  

• Não esqueça seu chip; 

• Não o troque com outro corredor; 

• Não o coloque num lugar diferente do indicado pela COMISSÃO ORGANIZADORA; 

• Não precisa devolver o chip quando a competição acabar, ele é descartável; 

• Sugestão: ao receber o chip, verifique que o número do mesmo coincida com Nº DE 
PEITO. 

 
10. LIMITE DE TEMPO:  
10.1 O Tempo Limite ou Tempo de Corte, é o tempo máximo para cada ATLETA finalizar o seu 
percurso, conforme descrito no item 5. 
 
10.2 O ATLETA que não cumprir este tempo máximo estará desclassificado. 
 
10.3 Cada corredor que cruzar a linha da chegada sem seu chip poderá não ter registro do seu 
tempo no resultado da competição. Importante que este ATLETA comunique à mesa da 
secretaria sua chegada. ESTA CLÁUSULA É INAPELÁVEL. 
 
11.  CLIMA 
11.1 Caso a COMISSÃO ORGANIZADORA considere que as condições climáticas ou outras 
contingências que coloquem em risco a integridade física dos PARTICIPANTES, a COMISSÃO 
ORGANIZADORA poderá adiar a competição, por tempo indeterminado ou não. Em qualquer 
situação não haverá reembolso, integral ou parcial das inscrições. 
 
12 COMUNICAÇÃO:  
12.1 Considera-se como meio oficial de comunicação a página 
https://www.teresinashopping.com.br, onde o PARTICIPANTE deverá consultar 
periodicamente a fim de estar por dentro das informações gerais e possíveis modificações no 
REGULAMENTO, pois a COMISSÃO ORGANIZADORA se reserva o direito de alterar qualquer dos 
itens deste REGULAMENTO sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO, 
informando estas alterações até a retirada do Kit ATLETA. 
 
 

https://www.teresinashopping.com.br/
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12.2 CONTATOS DE COMUNICAÇÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA: E-mail: 
ernesto.baptista60@gmail.com ou por telefones: (86) 9 8131- 0555, tratar com Ernesto – 
Teresina-PI, ou (86) 3230-2000 e (86) 9 9811- 6170, tratar com Alberto Moura, na Administração 
do Teresina Shopping. 
 
13 DAS REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES: 
13.1. É responsabilidade do ATLETA participante estar bem preparado para a prova. Isto é, 
gozar de boa saúde. 
 
13.2.   É recomendável que todos os ATLETAS realizem rigorosa e completa avaliação médica 
prévia ao evento, responsabilizando-se integralmente por sua saúde e integridade física, 
isentando a REALIZADORA, COMISSÃO ORGANIZADORA, PATROCINADORES e parceiros 
comerciais de quaisquer responsabilidades advinda de sua participação no evento. 
 
13.3. A COMISSÃO ORGANIZADORA, através dos fiscais autorizados, reserva-se ao direito de 
interromper a participação dos ATLETAS que considere que estão colocando em risco sua 
integridade física. Se não atender, será desclassificado e convidado a se retirar da prova. 
 
13.4. A COMISSÃO ORGANIZADORA disponibilizara ambulância para assistência médica 
extra-hospitalar a quem necessitar em local estratégico. O ATLETA tem conhecimento das 
possíveis consequências da prática de uma atividade deste tipo, portanto, deverá assumir e ser 
responsável de qualquer gasto relacionado a emergências médicas. É fundamental que cada 
participante ou seu responsável (caso menor de 18 anos) complete a ficha de inscrição e assine 
o Termo de Responsabilidade, colocando observações com os dados de seu plano de saúde, se 
tiver, e um telefone de emergência. 
 
13.5. O PARTICIPANTE tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio ambiente 
em que se realiza o evento, não deixando no percurso embalagens seja de que tipo for e, para 
tanto, serão colocados reservatórios de coleta de lixo, em pontos estratégicos, logo após cada 
ponto de hidratação. 
 
13.6. Caso o PARTICIPANTE venha a burlar o percurso, o mesmo será responsável pelo seu 
erro e desclassificado da corrida. 
 
13.7. O percurso poderá ser modificado antes ou inclusive durante o desenrolar da corrida 
por motivos de segurança dos PARTICIPANTES ou outras circunstâncias adversas à COMISSÃO 
ORGANIZADORA. Caso a decisão seja tomada antes da largada os corredores serão notificados 
imediatamente. 
 
13.8. O percurso estará com placas e pessoal de apoio, em qualquer parte que sirva para 
orientar a direção dos ATLETAS. O ATLETA deve ter atenção redobrada nos cruzamentos entre 
avenidas e ruas. 
 
13.9. Responsabilidades: Ao inscrever-se e assinar a ficha, o PARTICIPANTE aceita o presente 
REGULAMENTO e declara: 
a) Estar fisicamente apto para a competição; 
b) Conhecer as informações do percurso; 
c) Estar consciente dos riscos que a atividade proporciona; 
d) Conhecer as dificuldades de uma corrida de rua; 
e) Eximir a COMISSÃO ORGANIZADORA, a REALIZADORA e os PATROCINADORES de toda 
e qualquer responsabilidade por acidentes pessoais, danos e perdas de objetos, dentre outros. 
 
 
 

mailto:ernesto.baptista60@gmail.com
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
14.1. Ao se inscrever nesta corrida, o PARTICIPANTE declara ciência com relação a todos os 
termos do presente REGULAMENTO; 
 
14.2.   A COMISSÃO ORGANIZADORA reserva-se o direito de retirar da prova, a qualquer tempo, 
qualquer ATLETA que não estiver em condições de saúde adequadas à prática esportiva; 
 
14.3. O ATLETA cede à REALIZADORA todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive 
as de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos 
à televisão ou qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação, promoções, Internet e 
qualquer mídia, em qualquer tempo, conforme Contrato de Concessão de Uso de Imagem; 
 
14.4. Os ATLETAS deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso e observar os 
desníveis e obstáculos naturais que possam existir ao longo do caminho, como também total 
atenção pelo percurso que irá passar; 
 
14.5. O ATLETA que largar em local diferente do indicado pela COMISSÃO ORGANIZADORA, 
pular a grade no momento da largada, praticar irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas 
será passível de desclassificação, a ser decidida pela COMISSÃO ORGANIZADORA; 

 
14.6. Recomenda-se ao ATLETA inscrito, em qualquer dos percursos, levar seu sistema de 
hidratação (mochilas ou garrafas), não é obrigatório. 
  
14.7. Eventuais danos e prejuízos causados por ATLETAS, durante o evento, a terceiros, são de 
única, exclusiva e integral responsabilidade do ATLETA, estando a REALIZADORA, COMISSÃO 
ORGANIZADORA, PATROCINADORES e parceiros comerciais isentos de qualquer 
responsabilidade. 
 
14.8. Ao realizar a sua inscrição e participar do evento, o ATLETA assume a responsabilidade por 
seus dados fornecidos e aceita o REGULAMENTO de forma integral, participando por livre e 
espontânea vontade e assumindo quaisquer despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação na prova, antes, durante ou depois da mesma. 
 
Os casos omissos serão julgados e decididos pela COMISSÃO ORGANIZADORA, que terá decisão 
final de forma soberana, não cabendo recurso destas decisões. 
 
* O atleta com mais de 60 anos deverá entrar em contato com a COMISSÃO ORGANIZADORA 
para receber o código promocional de desconto. 
 
** A COMISSÃO ORGANIZADORA poderá colocar carros pipa para jogar água nos ATLETAS em 
parte do percurso, bem como bandas ou música eletrônica, fazendo animação do evento, tanto 
na largada como durante o trajeto. 
 
 
 
 
 
 
 


