REGULAMENTO DE PROVA

1. Informações Gerais:
1.1 – A Prova
Parágrafo 1º. A Corrida, DESAFIO MOVAMENTE
Local: Parque Francisco Rizzo. Rua Alberto Giosa, 390 - Embu das Artes- SP
Data: 01 de dezembro de 2019 às 07h00
Parágrafo 2º. - A largada da CORRIDA DESAFIO MOVAMENTE, com percurso de 6,5 km e 12
Km será às 8h, com CARÁTER COMPETITIVO, será realizado, com qualquer condição climática.
Parágrafo 2º.1. - O horário da largada ficará sujeita às alterações em razão da quantidade de
inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de
comunicação, suspensão no fornecimento de energia.
Parágrafo 3º. O percurso será realizado em piso rústico, trilhas e estradas de terra. A
supervisão técnica e a coordenação serão da MOVAMENTE ASSESSORIA ESPORTIVA
Parágrafo 4º. Poderão participar Da CORRIDA DESAFIO MOVAMENTE, pessoas de ambos os
sexos, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial.
Parágrafo 5º. A CORRIDA DESAFIO MOVAMENTE será realizado nos distintos percursos: 6,5Km: CAMINHADA E CORRIDA (em estradas e trilhas); -12KM: CORRIDA (em estradas e
trilhas):
Parágrafo 6º. A CORRIDA DESAFIO MOVAMENTE terá intensidades de esforço relativas e
aproximadas, conforme texto a seguir:
6,5Km: CAMINHADA E CORRIDA = LEVE / MODERADA
12KM: CORRIDA = MODERADO / FORTE (APRESENTANDO SUBIDAS, DESCIDAS, TRILHAS E
OBSTÁCULOS NATURAIS)
2.2 - INSCRIÇÃO
Parágrafo 7º. Participantes menores poderão participar apenas com a autorização de um
adulto, responsável legal NA MENOR DISTÂNCIA.
A idade mínima a ser considerada 16 anos, obrigatoriamente está completo até a data do
evento, para os efeitos de inscrição.
Parágrafo 8º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção
apresentada no sistema on-line ou na ficha de 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.
Parágrafo 9º. A inscrição na CORRIDA DESAFIO MOVAMENTE é pessoal e intransferível, não
podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que
ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar aos organizadores do evento,
formalmente e por escrito, 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.

Parágrafo 10º. As inscrições serão realizadas pela Internet através do site
www.tiketrun.com.br.
Valores da Inscrição:
Primeiro lote
Com Camiseta: R$80,00 até dia 31/10/2019
Sem Camiseta: R$40,00 até dia 31/10/2019
Segundo lote
Com Camiseta: R$100,00 até dia 26/11/2019
Sem Camiseta: R$60,00 até dia 26/11/2019
Parágrafo 11º. As inscrições serão encerradas dia 15 de NOVEMBRO de 2019, as 23h59 ou em
data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico definido para a prova.
Parágrafo 12º. 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.
Parágrafo 13º. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas
na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) participante será desclassificado da
prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
Parágrafo 14º. O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da
prova. Não serão aceitos comprovantes de depósitos realizados em caixa eletrônico e/ou
depósitos em cheque.
Parágrafo 15º. O participante deficiente deverá entrar em contato com a organização para
saber se a sua participação será possível, devido ao nível de dificuldade da prova, pelo contato
(11) 99797-2106 WHATSZAAP (Coordenador técnico: Sílvio Donizeti - Silvinho)
3.3 - ENTREGA DE KITS
Parágrafo 16º. A entrega dos kits de corrida acontecerá na véspera do evento dia 30/11/2019 Parque Francisco Rizzo, cidade de Embu das Artes- SP, na Rua Alberto Giosa, 390, das 9h às
12h.
Além do valor da inscrição no lote vigente, 2 KG DE ALIMENTO + 1 PRODUTO DE LIMPEZA para
ser doado à uma ONG.
Parágrafo 17º. O(a) participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela
organização perderá o direito ao kit. Não serão entregues os kits no dia ou após o evento.
Parágrafo 18º. O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) participante inscrito mediante
apresentação do documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e
RG, ou por seu representante legal.
Parágrafo 19º. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação
de autorização especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.
Parágrafo 20º. O kit de corrida será composto por camiseta do evento.
Parágrafo 21º. O tamanho e os modelos das camisetas estarão sujeitos a disponibilidade do
estoque.

Parágrafo 22º. O(a) participante está autorizado a correr com sua própria camiseta.
4.4 PREMIAÇÃO
Parágrafo 23º - Para as 3 Maiores equipes com maior número de integrantes receberão um
troféu de participação.
Parágrafo 24º Premiação para os 3 primeiros gerais masculino, feminino nas duas distancias.
Parágrafo 25º. Haverá premiação FAIXA ETARIA somente nos 12 km.
As Faixa etárias serão:
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos,
60 anos ou mais.
5.5 - CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO NA CORRIDA
Parágrafo 26º. Ao participar da CORRIDA DESAFIO MOVAMENTE, o(a) participante assume a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento.
Parágrafo 26º.1 - Está ciente de que o evento se trata de uma corrida trail Run, de cujo
percurso tem total conhecimento;
Parágrafo 26º.2 - Está em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida,
não havendo qualquer recomendação médica que o(a) impeça de praticar atividades físicas;
Parágrafo 26º.3 - Está em dia com rigorosa avaliação médica, conhecendo seu estado de saúde
e sua aptidão física para participar do evento;
Parágrafo 26º.4 - Assume, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências em sua participação no evento, incluindo acidentes, invalidez e morte,
isentando, então os realizadores, organizadores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que porventura venha a
sofrer, advindos da participação no evento;
Parágrafo 26º.5 - 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.
Parágrafo 26º.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 da prova e
do local do evento em qualquer tempo.

Parágrafo 26º.7 - Estou ciente das penalidades e possível exclusão que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais
aspectos da prova.
Parágrafo 26º.8 - Autorizo o uso de minha imagem ou de meu dependente legal, assim como
familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em
qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a MOVAMENTE ASSESSORIA
ESPORTIVA, organizadores, mídia e patrocinadores.
Parágrafo 26º.9 - Estou ciente que na hipótese de suspensão da CORRIDA DESAFIO
MOVAMENTE por questões de segurança pública todos os eventuais custos referentes à
locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será
suportado única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa
responsável pelo ressarcimento de qualquer destes custos.
Parágrafo 26º.10 - Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros,
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha
participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo.
Parágrafo 26º.11 - Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
regulamento da PROVA.
Parágrafo 26º.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 CORRIDA.

