Regulamento - CORJINHA
DESAFIO CORJA PEDRA BRANCA
EVENTO
O DESAFIO CORJA PEDRA BRANCA será realizado no domingo, 17 de Maio de 2020 na
sede Pau da Fome do Parque Estadual da Pedra Branca (Estrada do Pau da Fome, 4.003,
Taquara – Rio de Janeiro).
O início do EVENTO está previsto para 11h, a ser confirmado na entrega do Kit.
Os ATLETAS da CORRIDA farão a LARGADA em pelotões específicos distintos entre si,
indicados na área da LARGADA, a partir das 11h, com as CATEGORIAS por ordem de
IDADE, ou seja, iniciando com a bateria dos ATLETAS com 03 (três) anos e assim
sucessivamente.
* Os horários citados acima são aproximados, pois vão depender do desenvolver das
baterias. Pedimos que os participantes estejam disponíveis 30 minutos antes do início de
sua categoria.

INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada
no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o (a) responsável pelo participante aceita
todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por e assume total
responsabilidade pelos dados fornecidos e pela participação no evento.
A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer criança ser
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de
peito para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha
a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão
Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos
na prova.
As inscrições somente serão realizadas pela internet através do site
www.desafiocorja.com.br ou através de site parceito, a ser divulgado pela comissão
organizadora.
As inscrições serão encerradas no dia 11/05/2020, ou em data anterior a esta, caso seja
atingido o limite técnico do evento.
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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.
O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência.

ENTREGA DE KITS
A entrega dos kits de corrida acontecerá no dia que antecede a prova 16/05/2020. O
Local e horários serão informados no site oficial do evento.
O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá
o direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida no dia do evento e nem após o
evento.
O kit será composto por um número de peito, alfinetes, camiseta e medalha finisher
(apenas aos que concluírem a prova dentro do tempo limite).
O kit somente poderá ser retirado pelo responsável do atleta inscrito mediante
apresentação do termo de responsabilidade assinado e documento de identificação com
foto.
No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número
de peito.
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
O tamanho das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade.

INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA
Para participação no EVENTO a idade mínima é de 3 anos completos até 31 de dezembro
de 2020, e a idade máxima é de 12 anos completos até 31 de dezembro de 2019.
O RESPONSÁVEL pelo ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor de
seu estado de saúde e capacidade atlética, e treinou adequadamente para o EVENTO.
A CATEGORIA de cada ATLETA será definida conforme sua idade no dia da prova.
Nas CATEGORIAS de 3 a 6 anos, cada ATLETA poderá contar com um acompanhante
responsável na trilha.
O percurso estará sinalizado por fitas e staffs distribuídos ao longo do percurso para
auxiliar a orientação.
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A prova é participativa não havendo cronometragem e premiação.

DESCLASSIFICAÇÃO para o atleta que:

•

Deixar ou jogar lixo em local inapropriado como: mata, rua, estrada, calçada ou
propriedade privada;
Apresentar atitude antidesportista;
Iniciar a prova antes ou após o horário definido pela organização;
Chegar no PC ou finalizar a prova após o horário de corte estabelecido no
regulamento;
“Cortar caminho” de maneira intencional ou não intencional;
Passar o número de peito para qualquer outra pessoa para que a mesma continue o
trajeto;
Desrespeitar os staffs, comissão organizadora, outros atletas e comunidade local;

•

O atleta que não apresentar os itens obrigatórios;

•
•
•
•
•
•

PREMIAÇÃO
No percurso do CORJINHA a disputa é simbólica (não há premiação) e todos ganham
medalha ao término da prova. As crianças devem retirar a medalha oferecida pela
organização como prêmio na chegada.

SERVIÇOS DE APOIO NA CORRIDA
Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância fornecido pela
Comissão Organizadora e segurança que será garantida pelos órgãos competentes.
Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-volumes apenas na
região da largada/chegada do DESAFIO CORJA.
A Comissão Organizadora não se responsabiliza por pertences perdido ou não retirados
do guarda-volumes. Por se tratar de um serviço de cortesia a Comissão Organizadora
não reembolsará conteúdos e bens extraviados no guarda-volumes.
O guarda volume será desativado uma hora após o término da corrida.
A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos
atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da
corrida. Porém, em cumprimento as normas da CBAt, será disponibilizado um serviço de
ambulância para atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos
hospitais da rede pública de saúde.
O atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.
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DIVULGAÇÃO E DIREITO AUTORAIS
O atleta que se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais,
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer
tempo/ data.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral,
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem e voz para a empresa organizadora.
A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias relativos à prova/competição têm os
direitos reservados aos organizadores.
Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura
do evento estará sujeita à autorização e aprovação pela Comissão Organizadora.

SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO DESAFIO
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a
suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo
e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos,
esta será considerada realizada e não haverá designação de nova prova.
Os atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos
da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública,
não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora.
Na hipótese de cancelamento do DESAFIO CORJA não haverá devolução do valor de
inscrição.
A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo
comunicado aos inscritos está decisão pelo do site oficial da corrida
(www.desafiocorja.com.br), por redes sociais e/ou e-mail.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao participar do DESAFIO CORJA PEDRA BRANCA o atleta assume as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da
mesma.
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O kit do atleta não está associado a taxa de inscrição, o mesmo é cortesia da organização.
Em hipótese alguma, poderão retirar o kit os atletas que não retirarem na data e horário
estipulados para o mesmo.
Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou
acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo,
tampouco, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas/
participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas especialmente
convidadas.
As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do e-mail
contato@desafiocorja.com.br, para que sejam registradas e respondidas a contento.
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento,
alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças
pelo site oficial da corrida.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora
de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos
os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e
acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum
órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores
do evento.
O termo de responsabilidade se encontra na última página desse regulamento.
Na retirada de kits, é obrigatória a entrega do termo de responsabilidade assinado pelo
responsável pelo atleta.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
CORJINHA
Eu, ______________________________________________________________ no perfeito uso de
minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente das plenas condições físicas e psicológicas do ATLETA pelo qual sou
RESPONSÁVEL, e não existe nenhuma recomendação médica que o impeça de
praticar atividades físicas.
2. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação do ATLETA pelo qual sou RESPONSÁVEL no
DESAFIO CORJA PEDRA BRANCA (que incluem possibilidade de invalidez e
morte), isentando a Comissão Organizadora, seus organizadores, colaboradores
e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer
danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da
participação no DESAFIO CORJA PEDRA BRANCA.
3. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega
de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida
autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou
objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou das
pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das
áreas acima descritas.
4. Declaro que tenho conhecimento de que o evento ocorre em ambiente natural,
sujeito à presença de animais silvestres, peçonhentos, insetos e por isso assumo
qualquer risco oriundo do contato do ATLETA pelo qual sou RESPONSÁVEL com
os mesmos, isentando a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade.
5. Declaro que tenho conhecimento de que estarei em uma área de preservação
ambiental e conservação, devendo desta forma, seguir toda a legislação e normas
de utilização do Parque Estadual da Pedra Branca.
6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes
ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno
conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as
áreas da organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha
participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados,
ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização
por escrito da organização, podendo ser retirado do DESAFIO e do local do
evento em qualquer tempo.
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7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de
reclamação sobre tais aspectos do DESAFIO.
8. Autorizo o uso de imagem do ATLETA pelo qual sou RESPONSÁVEL, para fins de
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de
comunicação, sem geração de ônus para a Comissão Organizadora,
organizadores, mídia e patrocinadores.
9. Estou ciente que na hipótese de suspensão do DESAFIO todos os eventuais custos
referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos
despendidos pelo atleta serão suportados única e exclusivamente por mim,
isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento
de qualquer destes custos.
10. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência
médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da
participação neste evento do ATLETA pelo qual sou RESPONSÁVEL; antes,
durante ou depois do mesmo.
11. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento do DESAFIO CORJA PEDRA BRANCA.
12. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da
minha participação nesta PROVA.

NOME COMPLETO (RESPONSÁVEL – MÃE / PAI/ TUTOR LEGAL /OUTROS)
DOC DE IDENTIFICAÇÃO (RESPONSÁVEL)
CPF (RESPONSÁVEL)
NOME DO ATLETA

DOCUMENTO DO ATLETA

ASSINATURA (RESPONSÁVEL)

DATA
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