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REGULAMENTO DESAFIO REAL PARK 6 KM 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

1. DATA DE REALIZAÇÃO:  30.11.2019 

 

2. OBJETIVO/FINALIDADE: Desafio Real Park 6 KM - trata-se de 

competição de corrida, cujos atletas deverão percorrer 6 km por estrada 

de terra que circunda o Condomínio Real Park, localizado na Rua 

Salustiano Muller, nº 909-E, Bairro Santos Dumond, na cidade de 

Chapecó/SC.  

 

3. INSCRIÇÕES:  

 

3.1. As inscrições terão um valor individual de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) e serão realizadas através do site 

https://www.nostracasa.com.br/. 

3.2. Encerramento das inscrições: 25 de novembro de 2019. 

3.3. No ato de inscrição, ao concordar com o regulamento, o atleta 

aceita todos os termos do constante neste instrumento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento.  

3.4. A inscrição para o evento é pessoal e intransferível, não podendo 

haver a substituição de atletas, em qualquer situação. A quantia paga 

pela inscrição não será restituída pela mera impossibilidade do atleta de 

comparecer ao evento. 

 

4. RETIRADA DOS KITS: 

 

4.1. A retirada dos kits ocorrerá mediante confirmação de inscrição 

impressa e será realizada na sede da IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA, 

localizada à Rua Quintino Bocaiúva, nº. 72 –D, Centro, Chapecó-SC, nos 

seguintes dias e horários: dia 29 de novembro de 2019, no período das 

https://www.nostracasa.com.br/
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13h30 às 18h30; dia 30 de novembro de 2019, sábado, no período das 

8h30 às 12h. Não serão entregues kits no local e dia do evento. 

4.2. A retirada dos kits poderá ser realizada por terceiros mediante 

apresentação de autorização específica para este fim e cópia de 

documento de identificação do inscrito. 

4.3. O KIT de corrida será composto por um número de peito (número 

da inscrição), Camiseta, CHIP, Sacola, Garrafa de água e outros brindes 

da empresa organizadora Nostra Casa Ltda. 

4.4. No momento da retirada dos kits o responsável deverá conferir os 

seus dados e o número de peito. Não serão aceitas reclamações 

cadastrais como também dos itens que compõe o kit, após sua retirada. 

 

5. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM – UTILIZAÇÃO DE CHIP:  

 

5.1. O tempo de todos os corredores que participarem da corrida será 

cronometrado através de CHIP entregue no momento da retirada do Kit 

de Corrida. 

5.2. O uso do chip é obrigatório, para fins de classificação e 

cronometragem do tempo, durante todo o percurso da corrida. 

5.3. A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim 

como as consequências de sua não utilização ou utilização inadequada.  

 

6. DA LARGADA/CHEGADA E HORÁRIO:  

 

6.1. A largada e chegada do Desafio Real Park 6 KM será no Condomínio 

Real Park, localizado na Rua Salustiano Muller, nº 909-E, Bairro Santos 

Dumond, na cidade de Chapecó/SC. 

6.2.  O horário de largada da corrida do Desafio do Real Park 6 KM será 

às 17 horas e terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos para todo o 

percurso. 

 

7. PARTICIPANTES:  
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Podem participar qualquer pessoa interessada no Desafio Real Park 6Km, 

com idade a partir de 14 (catorze) anos completos. Menores de idade 

somente participarão do desafio mediante autorização dos pais ou dos 

responsáveis legais, que deverá ser entregue no ato da retirada dos Kits. 

 

7.1. Para a CATEGORIA KIDS será efetuada inscrições na hora com 

premiação nas distâncias de 200 e 400 metros nas seguintes categorias: 

7.1.1.  10 a 11 Anos: 200 metros 

7.1.2.  12 a 13 Anos: 200 metros 

7.1.3.  14 a 15 Anos: 400 metros 

 

7.2. Na CATEGORIA ADULTO, o desafio prevê as seguintes categorias: 

7.2.1.  16 a 19 Anos: 6 km  

7.2.2.  20 a 24 Anos: 6 km 

7.2.3.  25 a 29 Anos: 6 km 

7.2.4.  30 a 34 Anos: 6 km 

7.2.5.  35 a 39 Anos: 6 km 

7.2.6.  40 a 44 Anos: 6 km 

7.2.7.  45 a 49 Anos: 6 km 

7.2.8.  50 a 54 Anos: 6 km 

7.2.9.  55 a 59 Anos: 6 km  

7.2.10. Acima de 60 anos: 6 km 

 

8. PREMIAÇÃO:  

 

A premiação será com troféu e brinde para os primeiros cinco colocados 

na categoria geral e troféu de 1º a 3º lugar para cada categoria e medalhas 

de participação para todos os participantes que concluírem a prova. 

 

A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo 

após seu término. 
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RESULTADOS DA CORRIDA: O resultado estará disponível no site da 

organizadora. 

 

INSTRUÇÕES E REGRAS GERAIS: 

 

A participação do atleta na corrida é estritamente individual sendo 

proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso 

tecnológico sem a prévia autorização por escrito da empresa 

organizadora. 

 

Considerando que o evento se caracteriza como corrida de rua, os atletas 

deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou 

declives que possam existir no percurso. A empresa organizadora não se 

responsabiliza por possíveis defeitos na pista. Por conta disso, os atletas 

terão a informação das ruas que integram o percurso da corrida com 

antecedência. 

 

Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da corrida, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de 

sua aptidão física para realização da corrida. A empresa organizadora não 

se responsabilizará pela saúde física dos atletas. 

 

Serão colocados à disposição dos atletas banheiros químicos femininos e 

masculinos e guarda-volumes no local da corrida. A empresa 

organizadora recomenda que não sejam deixados bens de alto valor no 

guarda-volumes tais como, relógios, joias, equipamentos eletrônicos, 

celulares, cheques, dinheiro ou cartões de crédito.  Por se tratar de um 

serviço de cortesia a empresa organizadora não reembolsará conteúdos e 

bens extraviados no guarda-volumes, sendo que este serviço será 

desativado uma hora após o término da corrida. 

 

O atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz 
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divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revista, internet e 

televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 

informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem 

acarretar nenhum ônus a empresa promotora, renunciando o 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos 

em qualquer tempo/data. 

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora do PRIMEIRO DESAFIO REAL PARK 6 KM, cabendo a ela 

arbitrar sobre qualquer assunto da competição/evento, não cabendo 

recurso dessas decisões.  

 

Todo participante deverá OBRIGATORIARMENTE preencher com 

seus dados pessoais o TERMO DE RESPONSABILIDADE abaixo, 

devendo o mesmo ser ASSINADO ou ENTREGUE no momento da 

retirada do KIT DE CORRIDA, previsto no item 4.1 deste 

regulamento. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE - DESAFIO REAL PARK  

6 KM 

                           

Eu,....................................................................................., identificado 

no cadastro da inscrição sob nº...................................., no perfeito uso 

de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 6 Km, estou 

em plena condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e 

estou ciente de que não existe nenhuma recomendação médica que me 

impeça de praticar atividades físicas. 

Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos 

e suas consequências pela participação nesta prova, isentando a empresa 

organizadora e seus colaboradores de toda e qualquer responsabilidade 
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por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha 

a sofrer, advindos da participação nesta prova 

Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 

regulamento da corrida, como também compreendi e estou de acordo com 

o presente Termo de Responsabilidade, isentando assim quem quer que 

seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a 

acorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida. 

 

 

Informações ou dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (49) 3321-

1700 e 9.8417-0905 em horário comercial ou através do e-mail: 

marketing@nostracasa.com.br. 

 


