Corrida Individual PHYSICAL RUN
Estamos lançando a PHYSICAL RUN, uma corrida no formato online que
permite ao participante correr ou caminhar onde e como quiser, marcando o
seu percurso com qualquer aplicativo, relógio com GPS ou foto da esteira.
ATENÇÃO – Esta não é uma corrida presencial
1.1) O Evento Esportivo “PHYSICAL RUN”, doravante denominado EVENTO, será
realizado em local de sua escolha, desde que obedecendo as Regras Gerais de
Saúde e evitando aglomerações, no dia e horário que lhe for mais propício, com
participações de pessoas, homens, mulheres e crianças, devidamente inscritos,
doravante chamados de ATLETAS.

1.2) O EVENTO é composto de 04 modalidades onde predominará o tempo realizado.
30 minutos, 45 minutos, 01:00 hora, 01h30 minutos.
1.3) O EVENTO é de realização e organização da Stadio Eventos, com inicio das
inscrições em 31/07/2020.
3 – REGRAS GERAIS
O ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata
totalmente o REGULAMENTO e suas regras. É de responsabilidade do ATLETA, o
cadastramento de um e-mail e endereço de correspondência válido no ato de sua
inscrição, ler os informativos enviados ao seu endereço eletrônico e acessar com
frequência o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento,
notícias e informações para sua participação.
3.2) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de
sua imagem, 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.
3.3) A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço
de fale conosco através do site do evento, sendo este site a única fonte oficial de
fornecimento de resultados.
4 – INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS.
4.1) As inscrições poderão ser feitas Online nas plataformas de inscrição informadas
no site do evento (sujeito a cobrança de taxa de conveniência, cobrada pelo prestador
do serviço de inscrição online terceirizado) na Internet.
4.2) A inscrição para a o evento terá o seguinte valor:
Lote ùnico
Kit 01 - R$19,90 - Medalha
Kit 02 - R$38,90 – Medalha + Caneca

Kit 03 - R$34,90 – Medalha + Camisa
Kit 02 - R$53,90 – Medalha + Caneca + Camisa

Inscrições até 30/08/2020

4.3) A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de vagas em qualquer das modalidades do
EVENTO em função de necessidades, disponibilidades técnicas ou estruturais sem
prévio aviso.
Paragrafo único - Nesse momento de Pandemia, estamos seguindo as orientações
das autoridades e orientamos aos participantes do grupo de risco a se precaverem
conforme sugestão da OMS.
4.4) Sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidos boletos pagos após a
data de vencimento.
4.5) A inscrição só será considerada válida a partir da data da efetivação do
PAGAMENTO, e não da data de preenchimento da ficha.
4.6) O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a
ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo.
4.7) O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E
PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.
4.8) Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível,
não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem
como reembolso do valor da inscrição com antecedência inferior a 30 (trinta) dias da
solicitação. Caso o ATLETA solicite o reembolso independente do motivo, o mesmo
fica ciente que será descontado o valor da taxa do boleto e 30% sobre o valor líquido
da inscrição referente a taxa de serviço para administração do processo de reembolso.
4.9) Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos
ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E
PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço
eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer
outro tipo de correspondência.
4.10) Para retirar o kit de terceiros temos um limite de 5 kits por pessoa.
COMPROVAÇÃO DA CORRIDA
1. Após inscrição e a confirmação de pagamento o participante estará
devidamente inscrito e apto a participar da corrida.
O participante deverá correr/caminhar o tempo escolhido e se possível nos
enviar a marcação feita por meio de aplicativos de corrida (Strava, Relive, Nike
+, Runkepper etc.), print do seu relógio GPS, foto do painel da esteira etc.;
contendo o tempo e a distância.
Enviar para no email contato@stadioeventos.com.br e publicar a imagem no
instagram marcando a Stadio Eventos (@stadioeventos).

5 – KIT DE PARTICIPAÇÃO
5.1 O Kit de Participação do evento somente será entregue aos ATLETAS
regularmente inscritos e, portanto estará vinculado à taxa de inscrição.
Como cortesia e sem vínculo à taxa de inscrição haverá uma camisa promocional.
RETIRADA DE KIT
A entrega dos KITS aos atletas será feita em local, dias e horários a ser informado no
site do evento.
5.6) A entrega será para todos os atletas inscritos, em qualquer uma das categorias
disponíveis no regulamento da prova sem exceção.
5.7) Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar Documento de Identidade
com foto original (RG ou Carteira de Motorista), COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ou o BOLETO BANCÁRIO pago ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em hipótese
alguma). Esse comprovante será retido na entrega do Kit.
No caso dos inscritos que optarem pela entrega em seu endereço, o kit será enviado
através do sistema PAC a cobrar dos Correios, para o endereço cadastrado no
sistema na inscrição, salvo para aqueles que optaram em pagar o valor para entrega
no ato da inscrição.
5.3 A entrega será para todos os atletas inscritos, em qualquer uma das categorias
disponíveis no regulamento da prova sem exceção.
5.5 Para terceiros retirarem o kit do atleta são necessários os mesmos documentos
acima mencionados. É necessário também apresentar uma AUTORIZAÇÃO POR
ESCRITO DO TITULAR da inscrição para que o terceiro retire o KIT com assinatura
igual à do documento apresentado, não havendo necessidade de registro em cartório.
6 – REGULAMENTO ESPECÍFICO DA CORRIDA
6.1) O EVENTO é composto de 04 modalidades, divididas por tempo. 30 minutos, 45
minutos, 01:00 hora, 01h30 minutos
6.2) Prova – O atleta é livre para correr ou caminhar aonde e quando quiser sem data
limite.
OBS: SEMPRE RESPEITANDO AS REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

6.3) CLASSIFICAÇÃO – A PROVA tem caráter exclusivamente participativo e cada
atleta poderá correr a distancia que quiser e puder, cumprindo o tempo estipulado em
sua modalidade.
6.4) PREMIAÇÃO – Por ser um evento com caráter exclusivamente participativo, este
não terá nenhuma premiação, somente a medalha de participação.
6.5) A idade mínima exigida para a participação nos eventos é de 05 anos e será
válida a idade que o ATLETA terá em 31 de dezembro de 2020.

7 – TERMO DE RESPONSABILIDADE
IMPORTANTE: ao se inscrever, todo ATLETA declara automaticamente que está de
acordo com o termo de responsabilidade abaixo:
7.1) “Declaro que assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceito e
acato totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assumo as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da minha participação antes, durante e depois do
EVENTO, e isento de qualquer responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e
Realizadores, em meu nome e de meus sucessores. Assumo o compromisso e a
responsabilidade de ter feito rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste
ergométrico prévio, exames médicos e avaliações físicas pertinentes com profissionais
competentes da área da saúde e declara estar apto e autorizado para competir.
Assumo e expressamente declaro que sou conhecedor de meu estado de saúde, que
tenho condições de saúde para participar do EVENTO, que tenho capacidade atlética
necessária, e que treinei adequadamente para o EVENTO.”
Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica
para realização da corrida, pois a organização não se responsabilizará pela
saúde dos mesmos;
O participante é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando
sua condição física e seu desempenho e julgando por si só, se deve ou não
continuar ao longo do percurso proposto.
A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e
realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor;
A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a
realização de teste ergométrico prévio para todos os participantes;
8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1) Dúvidas e informações técnicas serão esclarecidas com a ORGANIZAÇÃO,
através do e-mail contato@stadioeventos.com.br ou (31) 99737-7750
8.2) A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente, sendo certo
que neste caso os inscritos serão comunicados
8.3) As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão
ORGANIZADORA e/ ou pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma
soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
A Organização

