
CORRIDA NAÇÃO CORINTIANA - CIRCUITO ESCUDO 
  

O EVENTO 
Chegou a 1.etapa do Circuito Escudo Corrida Nação Corintiana 
Se inscreva agora e garanta o seu kit ! 
01 Medalha mini troféu Escudo 80x75mm 
A   Medalha é 100% metal com impressão frente e verso  
A   Fita é personalizada e tem 25mm  
01 Camiseta 
A camiseta é modelo Unissex, opções Adulto e Infantil 
01 Caneca 350ml 
01 Número de Peito Personalizado 
01 Certificado 
01 Brinde Surpresa Decathlon 
 
 

 CORRA ONDE e quando QUISER  
 
Essa é uma corrida que você pode correr ONDE e QUANDO quiser e receber o KIT na sua 
casa! Você corre em qualquer lugar do Brasil, e envia o comprovante da corrida para   

  corrida nacao@gmail.com 
 
Você pode correr usando qualquer aplicativo de corrida como; Strava, Nike +, 
Runkepper, Runtastic, ou relógio GPS, como Garmin, Polar, Tom Tom, pode correr na 
esteira também, o que não pode é você deixar de correr ou seja tem que correr mesmo. 
Não há acúmulos de km’s para que se chegue na distância estipulada para a corrida.  

 

Desafios de Corrida 
3k-5k-10k-15k-21k-42k 

 

Inscrição de Menores 
Permitido participar a partir dos 11 anos. Segundo orientações da CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo), para 

inscrever menores em competições esportivas é indispensável documento escrito de autorização dos pais ou 

representante legal, além de cópia dos documentos do menor e do responsável, que serão encaminhados ao o 

organizador no e-mail: corridanacao@gmail.com  

 Inscrição de Idosos Acima de 60 anos, tem  desconto 50%   no  Kit  Manto Silver 

mailto:nacao@gmail.com


Opções de Kits - Manto Adulto e Infantil 

 
Manto PLATINUM  $95 
01 Camiseta 
01 Medalha mini troféu Impressão 2 Lados 
01 Fita Personalizada 
01 Caneca 350 ml 
01 Número de Peito 
01 Certificado 
01 Frete grátis 
 
 
Manto GOLD   $75 
01 Medalha mini troféu Impressão 2 Lados 
01 Fita Personalizada 
01 Número de Peito 
01 Certificado 
01 Brinde Surpresa Decathlon 
01 Frete grátis 
 
 
Manto SILVER    $65 
01 Medalha mini troféu Impressão 2 Lados 
01 Fita Personalizada  
01 Caneca 350ml 
01 Número de Peito  
01 Frete grátis 
 
 
Manto GOLD KIDS $85 
01 Medalha mini troféu Impressão 2 Lados 
01 Fita Personalizada 25mm impressão digital 2 lados 
01 Camiseta 
01 Caneca 350ml 
01 Brinde Surpresa 
01 Frete grátis 
 
 
 
 
 

ENVIO DO KIT 
Os prazos de entrega são os mesmos da tabela dos Correios, seu kit será entregue no 
endereço informado Á PARTIR DA 1.quinzena de Janeiro, até 15 /01/2020 



PERGUNTAS FREQUENTES 
 

  Posso pegar medalha sem correr? NÃO. Se você não correr, não vai receber a 
medalha!  TEM que correr! 
 

 Consigo acompanhar a postagem do meu pedido? Sim, encaminharemos por e-
mail o código de rastreamento para acompanhamento. 
 

 Como encaminhar as informações da Corrida Virtual para participar da 
Classificação? As informações devem ser encaminhadas via e-mail- corrida 
nação@gmail.com basta acessar anexar a imagem do aplicativo e/ou relógio 
com GPS que comprova a sua corrida. 
 

 Posso correr na esteira? SIM! Depois de correr tire uma foto do painel da 
esteira, mostrando a distância de tempo! 
 

 Quais Após de corrida são aceitos? TODOS aplicativos!! Strava, Nike+, 
Runkepper… Também aceitamos corridas feitas com TODOS relógios GPS!! 
(Garmin, TOM TOM, POLAR...) 
 

 Os Kits são todos iguais independente dos Kms? Sim, você tem que escolher 
uma das  opções  do Manto.  
 

 Tamanhos das Camisetas ?  Adulto e Infantil  * P- M - G e GG 
 

 Tem ranking? Sim! Temos um ranking com todos os finalistas! 
 

 Esse valor já está incluído o frete? Sim!! Esse valor já está incluso 1 FRETE 
GRÁTIS! 

 

 FRETE 

Frete grátis  

 Frete grátis válido apenas para 01 pedido. 

 

Apoio -Brinde Supresa       

      



Trocas e devoluções 

Sem reembolso ou devoluções nas corridas virtuais, os pedidos são feitos sob 
encomenda para cada atleta, sendo esse responsável por verificar os dados e tamanhos 
antes do envio. 
 
Caso o atleta não forneça um endereço valido próprio para o envio do kit, ou por 
problemas não vinculados a RP8 Sports Adventure e o mesmo retorne ao remetente o 
atleta pagar a taxa do segundo envio que será acordado entre o Atleta X Organizador. 
 
A opção de troca do produto somente estará disponível na hipótese de constatação de 
vício ou defeito, devendo o Cliente comunicar a RP8 Sports Adventure e seguir as 
instruções recebidas para que o pedido de troca seja analisado e processado. 
 
Caso identificado defeito técnico ou de fabricação, o prazo para solicitação de 
troca/devolução é de até 7 (sete) dias corridos, contando da data do recebimento do 
produto. Após esse período, o Cliente deverá encaminhar o produto à RP8 Sports 
Adventure. 
 
Caso haja a entrega de produtos diversos aos originalmente adquiridos, o consumidor 
deverá recusar a entrega ou solicitar troca do produto em até 7 (sete) dias corridos a 
contar da data do seu recebimento. 
 
Caso o produto a ser trocado não esteja mais disponível, o Cliente poderá optar pela: 
 
a) Vale Troca para utilização em uma próxima compra. 
 
b) Troca por outro produto disponível no site, do mesmo valor do produto adquirido. 
 
Caso o Cliente se arrependa de uma compra efetuada, poderá exercer seu direito ao 
manifestar seu interesse encaminhando o pedido de cancelamento no prazo de 07 (sete) 
dias corridos a contar do recebimento do produto. 

 
O pedido de desistência passará por uma avaliação para verificar se houve utilização do 
produto ou sua destruição, ainda que parcial. Nestes casos, a devolução não será 
possível. 
 
Os produtos deverão ser enviados em suas embalagens originais com todos os manuais 
e acessórios. 

 


