
 
CORRE COTIA – FAMILY & PETS – 2020 

REGULAMENTO  
 

1. O Evento: Trata-se de uma corrida recreativa, a ser realizada nas redondezas do Parque Teresa 
Maia,  bairro Parque São George (altura do km. 25 da Raposo Tavares – sentido Cotia).  
 
2. A Organização: Ana Luiza Castro (CPF: 338.018.018-10) e Gabriela M. Rotenberg (CPF: 
092.283.858-55)  
 
3.  Data: 29 de março de 2020, com início previsto para as 08h00. 
 
4.  Horários e Distâncias: A largada e a chegada será feita no Parque Teresa Maia e estão previstas 
para os horário abaixo: 
Corrida (duplas) – 08h00 
Caminhada (Famílias) – 08h30 
 
4.1 O horário de largada poderá sofrer pequenas alterações, inclusive atraso, caso a Organização 
decida para melhor desempenho do evento. 
 
4.2 Os participantes correrão ou caminharão aproximadamente 4 Km.  
 
5. Participantes e Categorias: Um corredor acompanhado de seu cão, agora denominados DUPLA. 
                                                       Família acompanhada de seu cão, agora denominados FAMILIA. 
 
5.1 A Dupla pode ser composta de qualquer pessoa com idade comprovada acima de 15 anos e 
será aceita na categoria Corrida. 
 
5.2 A Família pode ser composta por uma pessoa de qualquer idade, acompanha de seu cão, e 
poderão ser adquiridos Kits Adicionais para demais membros da mesma família que queiram 
caminhar junto. A Família será aceita somente na categoria Caminhada. 
                           
6. Premiação: Não haverá premiação e/ou controle de cronometragem. Todos os Participantes 
inscritos receberão medalha de participação após a chegada. 
 
7.  Inscrições: Serão feitas única e exclusivamente através do site ticketagora.com.br e terão os 
seguintes valores : 
 
Kit Dupla (corrida ou caminhada): 
Até 15/02/2020 - R$ 79,00  
De 16/02/2020 a 20/03/2020 – R$ 89,00  
*Idosos terão 50% de desconto 
 
Kit Adicional (Família – caminhada): 
Até 15/02/2020 - R$ 29,00  
De 16/02/2020 a 20/03/2020 – R$ 39,00  
*Idosos terão 50% de desconto 
 
7.1 No ato da inscrição para o Evento, o Participante aceita e acata todos os termos deste 
Regulamento e assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e pela participação no 
Evento, além de declarar que a sua participação, de seus familiares e cães se dá por livre e 



espontânea vontade, assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros 
ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da participação, antes, durante e 
depois do Evento.  
 
7.2 Além disso, o Participante declara que apresenta condições de saúde aptas à prática esportiva 
e que não possui qualquer impedimento para participação no Evento, além de declarar que 
conhece os riscos, grau de dificuldade, opção e formato do evento, responsabilizando-se 
integralmente pelas declarações aqui firmadas e isentando a Organização, patrocinadores e 
apoiadores de qualquer responsabilidade. 
 
7.3 A inscrição no Evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer Participante ser 
substituído por outro, em qualquer situação. 
 
7.4 As inscrições tem previsão de serem encerradas no dia 20/03/2020, ou em data anterior a 
esta, caso seja atingido o limite técnico de Participantes. Caso o limite técnico de Participantes não 
seja atingido, a Organização poderá ainda optar por manter as inscrições abertas até o início do 
Evento, inclusive presencialmente.  
  
7.5 O valor pago na inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese, caso o inscrito não 
participe do Evento ou tenha qualquer impedimento para participar, inclusive de saúde. 
 
8. Kit de Participação: Todos os inscritos receberão um Kit de Participação, que pode conter: 
 
Kit Dupla: Sacolinha tipo mochilinha de costas, bandana para o Participante e para o pet, 
comedouro/bebedouro portátil, porta saquinhos para passear com o pet, número de peito, 
medalha no final da prova (para o Participante e para o pet) e outros mimos. 

 
Kit Adicional: bandana, número de peito, medalha no final da prova e outros mimos. 
 
É obrigatório portar o número de peito visível para a participação no evento.  
 
9. Retirada de Kits: Os Kits deverão ser retirados em local a ser informado posteriormente, através 
de nosso instagram (@correcotiacorridas) e email.  
 
9.1 Para a retirada do Kit, será necessária a apresentação de: 
- Recibo de inscrição, obtido no site e 
- Documento de Identidade do Participante. 
 
9.2 Caso o participante não possa retirar o Kit, o mesmo poderá preencher um Termo de 
Autorização de entrega de Kit para outra pessoa retirar, apresentando, além dos documentos 
acima,  cópia do documento de identidade do participante fez a inscrição. 
 
9.3 Não serão entregues kits do Evento em outro local ou horário. 
 
 
10. Outras disposições:  
 
10.1 Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância no local da corrida. A 
Organização do Evento não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Participantes e 
seus cães, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas no local, antes, durante e 
depois do Evento. Os participantes poderão decidir pela remoção ou transferência para hospitais 
da rede privada ou pública de saúde, eximindo a Organização de qualquer responsabilidade ou  
 



 
reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico. 
 
10.1.1 Haverá também, para atendimento emergencial aos CÃES, um serviço de apoio médico 
veterinário para prestar o primeiro atendimento. A continuidade do atendimento veterinário 
propriamente dito, caso se faça necessário, será de responsabilidade do tutor/dono do CÃO em 
local por ele escolhido, eximindo a Organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta 
sobre as consequências desta decisão bem como sobre as despesas veterinárias que o tutor/dono 
venha a ter durante ou após a prova.  
 
10.2 O número de peito deverá ser fixado na frente da camiseta do Participante. O mesmo é 
obrigatório para todos os participantes da corrida ou caminhada.  
 
10.3 A prova oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos e hidratação) para o número oficial 
de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para Participantes que não estejam 
inscritos oficialmente (“pipocas”). 
 
10.4 No caso de haver sorteio de brindes no final da prova, somente poderá receber seu premio o 
participante que estiver presente no local na hora da realização do mesmo.  
 
10.5 Poderá a Organização decidir por suspender o Evento por questões de segurança pública, 
atos públicos, vandalismo, motivos climáticos extremos e/ou motivos de força maior, primando 
pela segurança dos Participantes. Neste caso, o Evento será adiado, comunicando posteriormente 
aos inscritos a nova data. 
 
10.6 Serão colocados à disposição dos participantes inscritos, sanitários e Guarda-Volumes na 
região da largada e chegada. 
 
10.6.1 A Organização pede e insiste que não sejam deixados valores no Guarda-Volumes tais 
como: relógios, acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, 
cartões de crédito, carteiras com dinheiro, documentos de identificação - RG / CPF ou Passaporte 
entre outros, pois no ato da entrega do volume por parte do Participante aos cuidados da 
Organização não será feita uma vistoria ou abertura do volume para conferência do conteúdo. 
 
10.6.2 A Organização não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, mochilas, 
sacos, bolsas ou qualquer tipo de volume deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de 
um serviço de cortesia facultativo da prova e de uso não obrigatório por parte do Participante.  
 
10.7 A Organização do Evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabiliza 
por prejuízos ou danos causados pelo Participante inscrito no Evento ou seu cão, seja ao 
patrimônio publico, a terceiros ou a outros Participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do autor da ofensa. 
 
10.8 Ao efetuar a inscrição no Evento, os participantes cedem à Organização, em caráter 
definitivo, a título gratuito e por prazo indeterminado, todos os direitos de utilização dos dados 
dos Participantes em geral, bem como imagem e voz mesmos e de seus cães obtidos no Evento, 
para uso em peças informativas, promocionais ou publicitárias, em vídeos, fotografias, mídia 
impressa e digital, envio de e-mail, internet e outros meios de divulgação, sem limitação de prazo, 
dentro e fora do território nacional, podendo, inclusive, ceder tais direitos a terceiros que tenham 
envolvimento com a Organização, Patrocínio e/ou Apoio do Evento. Em decorrência desta cessão, 
os participantes desde já renunciam a qualquer renda proveniente da utilização destes materiais. 
 
 



 
11. REGRAS ESPECÍFICAS PARA OS CÃES 
 
11.1 Recomendamos rigoroso acompanhamento veterinário de seu respectivo cão, e a carteira de 
vacinação atualizada.  
 
11.2 De acordo com o Decreto nº 48.533 de 09 de março de 2004, nos termos da Lei 11.531 de 11 
de novembro de 2003 – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – o uso de focinheira é 
OBRIGATÓRIO para cães das seguintes raças: Mastim Napolitano, Pit Bull, Rotweiller, American 
Staffordshire Terrier e suas derivadas ou variações.  
 
11.2.1 Mesmo que a Lei não obrigue o uso da focinheira em outras raças, caso o cão que irá 
participar do Evento seja um pouco agressivo com outros animais ou mesmo com outras pessoas, 
recomendamos o uso da focinheira no intuito de evitar qualquer situação desagradável para o 
Participante e seu cão ou mesmo para outras duplas inscritas ou ainda para os Organizadores do 
Evento. 
 
11.3 O uso da guia é obrigatório para todos os cães participantes no Evento.  
 
11.3.1 O animal deve ser contido pelo proprietário durante todo o evento, devendo o mesmo 
garantir a integridade física tanto do animal quanto do público geral do evento. 
 
11.4 Somente poderão participar do evento os cães com idade acima de 5 meses. 
 
11.5 O cão que estiver inscrito no Evento deverá receber de seu tutor/dono todos os cuidados 
necessários, tais como: água, alimentação, atenção quanto a participação de outros cães, o uso de 
coleira, atenção quanto ao equipamento de som que operará no local, incluindo a existência de 
aglomeração de pessoas no local do Evento.  
 
11.6 O Participante é responsável por garantir que seu cão não atacará outro cão ou mesmo outro 
Participante durante o percurso e no local do evento. 
 
11.6.1 Se durante o Evento o cão participante apresentar uma evolução agressiva em seu 
comportamento colocando em risco a integridade de outros Participantes, outros cães ou mesmo 
ao próprio tutor / dono, a dupla em questão poderá ser convidada a se retirar do Evento. 
 
11.6.2 Qualquer ação por parte do cão que resulte no “ataque” ou ferimento a outro Participante, 
ou a outro cão, ou mesmo a qualquer pessoa presente na área do Evento ou no percurso, é de 
responsabilidade exclusiva do tutor/dono do cão, cabendo ao mesmo a contenção deste, 
independente do motivo que tenha causado a ação.  
 
11.7 Não é permitido ao Participante arrastar ou forçar o cão a correr, por meio de agressão física 
ou verbal, bem como qualquer tipo de violência contra seu próprio cão ou de outro Participante. 
 
11.8 A integridade física do cão não poderá ser colocada em risco, caso este apresente sinais de 
esgotamento ou mesmo esteja mancando, devendo nestes casos a dupla se retirar da prova. 
 
11.9 É sabido que algumas raças de cães podem ter maiores dificuldades para exercitarem-se e 
sob o sol, notadamente os braquicefálicos (Bulldog inglês, Bulldog francês, Pug, Boxer, Boston 
Terrier e outros, assim como Shih Tzu, Lhasa Apso e King Charles Cavalier. Recomendamos 
fortemente que estes cães estejam autorizados por seus veterinários para esta atividade. O 
mesmo se aplica para animais portadores de cardiopatias, doenças renais, obesidade e outras 
condições. 



 
11.10 Cadelas no cio NÃO poderão participar do evento. 
  
11.11 As Cadelas em gestação inscritas no Evento serão de total responsabilidade de seu tutor/ 
dono quanto a integridade e condições de saúde para participação, ficando assim a Organização 
isenta de qualquer tipo de responsabilidade quanto aos riscos que a mesma possa sofrer.  
 
12. Observações Finais 
 
12.1 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Organização de forma 
soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


