
 
 
 

1.   A   PROVA  
1.1.  A  prova KALUANÃ  DOG  será  realizada  no  sábado  (07)  e  domingo  (08)  de  março  de  2020,  no                   
Recanto  das  Palmeiras  em  Santa  Branca  SP,  podendo  ser  adiada,  ou  alterada  a  data  indicada  por                 
motivos   de   inscrições   insuficientes   ou   má   condição   climática.  
1.2.   A   organização   e   a   realização   do    EVENTO    estão   sob   a   responsabilidade   da    KALUANÃ   SPORTS .  
1.3.  A  prova KALUANÃ  DOG  será  em  em  diferentes  percursos,de  3,  4  e  5  quilômetros,  dependendo  da                  
modalidade.  
1.4.  A  modalidade CÃOMINHADA no sábado  (07) está  prevista  a  largada  para  às 9h02 .  No domingo                 
(08)  a  modalidade CANICROSS  a  largada  prevista  para 7h02, na modalidade  BIKEJORING a  largada               
prevista  para  8h30 .  Esses  horários  ficarão  sujeitos  a  alterações  em  razão  de  eventuais  intervenções               
climáticas   e/ou   de   ordem   externa.  
 

2.   PERCURSO   DA   PROVA  
2.1.  O  percurso  da PROVA  é  em  terreno  variado  com  trechos  íngremes,  em  estradas  de  terra  de  chão                   
batido  e  pedras,  trilhas,  lama,  mato  e  represa,  sendo  de  vital  importância  que  o ATLETA  siga  com                  
bastante   atenção   às   sinalizações   específicas   e   instruções.  
 

3.   INSCRIÇÕES,   VALORES   E   PRAZOS.  
3.1.   As   inscrições   poderão   ser   realizadas   conforme   divulgação   de   lotes   até    06/03/2020.  
3.2.   O    ATLETA    será   considerado   apto   a   participar   da   prova   quando,  

a)   Efetuar   o   pagamento   conforme   prazos   dos   lotes   de   inscrição.  
b)   Preencher   corretamente   e   por   completo   todos   formulários   cedidos   pela   organização.  
3.3.  Em  caso  de DESISTÊNCIA ,  a ORGANIZAÇÃO  não  irá  restituir  valores  da  taxa  de  inscrição,  sendo                 
que  o  atleta  inscrito  poderá  transferir  sua  inscrição  para  outro  atleta  até  o  dia 29/02/2020 .  Casos                 
específicos   poderão   ser   avaliados   pela    ORGANIZAÇÃO .  
3.4. A ORGANIZAÇÃO  poderá  a  qualquer  tempo,  sem  prévio  aviso,  suspender  ou  prorrogar  prazos  e                
aumentar  ou  limitar  o  número  de  inscrições  em  função  de  necessidades  e  disponibilidades  técnicas               
ou   estruturais.  
 

4.   KIT   ATLETA  
 
4.1   -   Número   de   peito;  
4.2   -   1   Camiseta   (Tamanho   garantido   para   inscrições   até   15   de   fevereiro   de   2020);  
4.3   -   1   Medalha   de   participação.   (Se   completado   o   percurso   da   etapa)  
4.4   -   1   Produto   Surpresa   do   Patrocinador   do   evento.  
O   limite   de   participantes   na   prova   será   de   200   atletas.  
 

5.   HIDRATAÇÃO  
5.1.   A    ORGANIZAÇÃO    disponibilizará   postos   de   hidratação   com   água   em   pontos   estratégicos.  
 

6.   REGRAS   GERAIS   DO   EVENTO  
 
6.1.  Ao  inscrever-se,  o ATLETA  assume  total  responsabilidade  pelos  dados  fornecidos,  aceita             
totalmente  este REGULAMENTO ,  assume  as  despesas  de  transporte,  hospedagem  e  alimentação,  e             
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quaisquer  outras  despesas  necessárias  ou  provenientes  da  sua  participação  antes,  durante  e  depois              
do   evento.  
6.2.  Ao  inscrever-se,  o ATLETA  disponibiliza  seus  dados  e  autoriza  os  organizadores  e  apoiadores  a                
enviarem  em  endereço  eletrônico  materiais  informativos,  materiais  promocionais  e  mala  direta  a             
qualquer   momento.  
6.3.  Os  participantes,  assistentes  e  familiares  cedem  todos  os  direitos  de  utilização  de  sua  imagem,                
inclusive  direito  de  arena,  renunciando  ao  recebimento  de  qualquer  renda  que  vier  a  ser  auferida                
com  direitos  à  televisão  ou  qualquer  outro  tipo  de  transmissão  e/ou  divulgação,  promoções,  Internet               
e   qualquer   mídia   em   qualquer   tempo.  
6.4.  O  participante  assume  que  é  conhecedor  de  seu  estado  de  saúde  e  capacidade  física.                
Recomenda-se   prévia   avaliação   médica,   inclusive   a   realização   de   teste   ergométrico.  
6.5.  A ORGANIZAÇÃO  não  tem  responsabilidade  sobre  o  atendimento  médico,  entretanto,  em  casos              
de  necessidade  de  atendimento  emergencial,  auxiliará  no  encaminhamento  ao  hospital  mais            
próximo,  sendo  de  total  responsabilidade  do PARTICIPANTE  assumir  qualquer  gasto  relacionado  a             
emergências   médicas.   
6.6.  Todos  os  participantes  (maiores  ou  menores  de  18  anos)  devem  informar  no  ato  da  inscrição,  um                  
contato  (nome  e  número  de  telefone)  de  qualquer  parente  que  não  esteja  no  evento  para  caso  de                  
emergência.   
6.7.  Todos(as)  os(as)  participantes  deverão  ser  conhecedores  do  seu  estado  de  saúde  e  da  sua                
aptidão  física  para  participação.  A  empresa  organizadora  não  se  responsabilizará  pela  saúde  física              
dos   participantes.   
6.8.  Mulheres  grávidas  ou  aqueles  que  estão  sob  a  influência  de  álcool  ou  drogas  não  devem                 
participar.  Pessoas  com  asma,  epilepsia,  diabetes,  problemas  cardíacos  ou  qualquer  outra  condição             
que  pode  afetar  sua  capacidade  de  participar  deste  evento  deve  consultar  seu  clínico  geral  antes  de                 
se   inscrever   para   o   desafio.   
6.9.  Infelizmente  o  percurso  não  é  adequado  para  pessoas  com  dificuldades  de  mobilidade  ou  que  se                 
locomovem   por   scooters   ou   cadeira   de   rodas.   
6.10.  O  participante  se  compromete  a  seguir  as  orientações  e  normas  de  segurança  repassadas  pelos                
instrutores   e   organizadores   do   evento.   
6.11.  Serão  colocados  à  disposição  dos  participantes,  banheiros  químicos  femininos  e  masculinos  e              
guarda-volumes   no   local   da   largada   e   chegada   da   prova.   
6.12.  Por  se  tratar  de  um  serviço  de  cortesia  a  empresa  organizadora  não  reembolsará  conteúdos  e                 
bens   extraviados   no   guarda-volumes.   Este   será   desativado   uma   hora   após   ao   término   do   evento.   
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QUESTIONÁRIO   PAR-Q  
 
Este  questionário,  proposto  pelo  American  College  of  Sports  Medicine,  tem  objetivo  detecção  de              
risco  cardiovascular  e  é  considerado  um  padrão  mínimo  de  avaliação  pré-participação,  uma  vez  que               
uma   resposta   positiva   sugere   a   avaliação   médica.  
 
●  Alguma  vez  um  médico  lhe  disse  que  você  possui  um  problema  do  coração  e  recomendou  que  só                   
fizesse   atividade   física   sob   supervisão   médica?  
(   )Sim   (   )Não  
 
●    Você   sente   dor   no   peito   causada   pela   prática   de   atividade   física?  
(   )Sim   (   )Não  
 
●    Você   sentiu   dor   no   peito   no   ultimo   mês   ?  
(   )Sim   (   )Não  
 
●    Você   tende   a   perde   a   consciência   ou   cair,   como   resultado   de   tonteira?  
(   )Sim   (   )Não  
 
●  Você  tem  algum  problema  ósseo  ou  muscular  que  poderia  ser  agravado  com  a  prática  de  atividade                  
física?  
(   )Sim   (   )Não  
 
●  Algum  médico  já  recomendou  o  uso  de  medicamento  para  a  sua  pressão  arterail  ou  condição                 
física?  
(   )Sim   (   )Não  
 
●  Você  tem  consciência,  através  da  sua  própria  experiência  ou  aconselhamento  médico,  de  alguma               
outra   razão   física   que   impeça   sua   prática   de   atividade   física   sem   supervisão   médica?  
(   )Sim   (   )Não  
 
●  Gostaria  de  comentar  algum  outro  problema  de  saúde  seja  de  ordem  física  ou  psicológica  que                 
impeça   a   sua   participação   na   atividade   proposta?  
(   )Sim   (   )Não   
  
Declaração  de  Responsabilidade  Estou  ciente  das  propostas  da  KALUANÃ  TRAIL,  assumindo  a             
veracidade   das   informações   prestadas   no   questionário   “PAR   Q”.   
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7.   TERMO   DE   RESPONSABILIDADE   TODAS   CATEGORIAS  

 
Nº   Peito:   ________  
 

Eu  ____________________________________________________________  residente  e  domiciliado  à       
____________________________________________________________,  portador  da  Cédula  de      
Identidade  (RG)  nº__________________________  e  CPF  nº__________________________, nascido(a)        
em   ___/___/______,   para   os   devidos   efeitos,   declaro:  
 
a. Não  possuir  qualquer  contraindicação  médica  para  a  prática  de  atividades  físicas  e  participação  no               
KALUANÃ   DOG    corrida   de   montanha   a   ser   realizado   no   dia   24   de   Março   de   2020.  
Estou  apto  a  participar  do  evento,  sendo  inteiramente  responsável  por  minha  integridade  física  no               
que  diz  respeito  a  meu  desempenho  nesta  modalidade,  isentando  os  organizadores  do  evento  e               
proprietário  do  Recanto  das  Palmeiras  de  toda  e  qualquer  responsabilidade  por  acidente  que  venha               
a   ocorrer   durante   o   evento.   
b.Declaro  estar  ciente  que  é  de  minha  inteira  responsabilidade,  minha  integridade  física  atual  e               
futura.  
c.Declaro   estar   ciente   de   que   assumirei   todas   as   despesas   caso   necessite   de   atendimento   médico.   
 
8.      CESSÃO   DE   IMAGEM  
 

Por  meio  desta  autorizo  e  concordo  de  forma  irrevogável  e  irretratável  a  utilização  do  meu                
nome,  imagens,  voz  e  demais  características  pessoais,  para  fins  de  uso  pela KALUANÃ  SPORTS ,               
podendo  esta  a  seu  exclusivo  critério,  proceder  quaisquer  modificações  no  formato  das  imagens  e               
sons  captadas  para  a  inserção  em  conjunto  com  outras  imagens,  ou  não,  bem  como  utilizá-las,  total                 
ou  parcialmente,  em  outros  produtos  e  sub-produtos  para  divulgação,  lançamento,  promoção,            
comercialização  e  veiculação  de  eventos  e  materiais  audiovisuais,  através  de  qualquer  modalidade  de              
captação  ou  edição  de  imagens/sons  que  poderão  ser  transmitidas  via  radiodifusão,  televisão  aberta              
ou  fechada,  Internet,  UHF,  VHF,  cabo,  MMS,  SMS,  via  satélite  ou  qualquer  outro  meio  já  existente,                 
incluindo   mídias   impressas,   eletrônicas,   editoriais,   etc.  
Assumo  também  a  responsabilidade  por  todos  os  meus  atos  e  eventuais  danos  físicos  ou  morais  que                 
possam  por  mim  ser  causados  a  terceiros  ou  a  minha  pessoa,  isentando  totalmente  desde  já  a                 
KALUANÃ  SPORTS e  os  fotógrafos,  diretores,  apresentadores  e  equipe  de  produção  de  qualquer              
responsabilidade  em  relação  aos  meus  atos,  sejam  eles  decorrentes  de  palavras,  comentários,  gestos              
ou  expressões  por  mim  manifestados  e  que  porventura  causem  danos  materiais  ou  morais  a               
terceiros   ou   até   mesmo   a   minha   pessoa,   em   decorrência   da   minha   participação.  
 
___________________________________________________________  
ASSINATURA   (EM   CASO   DE   MENOR   ASSINATURA   DO   RESPONSÁVEL)  
 
___________________,   ______   de   ______________________   de   2020.  
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