
 

 

 
Regulamento Treinão Apparence Fitness Day  

 
Destina-se a atletas e desportistas em geral do sexo feminino e masculino devidamente 

inscrito, que se declara conhecedor e concordante com as condições. 
 

O treino é uma realização da loja Apparence, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e organização 
da Chelso Sports.  
 

A seguir: 

Data: 18/04/2020 

Horários: 

- Concentração: 07h00 

- Alongamento: 07h30 

- Largada Corrida 5Km e Caminhada: 08h00 

- Café da Manhã: 09h00 

- Zumba Dance: 09h15 

Local: Apparence Maison - Av. Carlos Botelho, 635 - Cidade Jardim, Piracicaba - SP 

Distâncias: Corrida e Caminhada de 5km 

Idade Mínima: 14 anos 

Montagem de tendas de equipe: Somente com autorização previa da organização pelo 

e-mail: contato@chelso.com.br 

Venda das camisetas: www.chelso.com.br 

 

Valores 

   

1º lote - Camiseta R$ 49,90 

2º lote - Camiseta R$ 59,90 

 

- Será obrigatório a doação de 1kg de Alimento não Perecível para Entidade LBV – Legião da 

Boa Vontade 

- As inscrições também podem ser feitas na loja RUN FOR, avenida Jane Conceição, 816 –  

Paulista – Piracicaba – SP 
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Entrega das Camisetas: 

- Local: Será divulgado nos materiais de divulgação do evento. 

- Data e horário: Será divulgado nos materiais de divulgação do evento. 

 

- Documentos: Para retirada da camiseta, o atleta deverá apresentar um documento oficial com 

foto e o comprovante de inscrição. 

- Serão entregues camisetas no dia do evento somente para não moradores de Piracicaba. 

- As Camisetas não retiradas na entrega, poderão ser solicitados a organização em até 5 dias após 

o evento. Após esse período, o inscrito perderá o direito de retirada. 

Geral: 

- Ao participar do Treinão Apparence Fitness Day, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do treino, participando por livre e 

espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de 

transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação no treino, antes, durante e depois da mesma.  

- Este treino não terá chip e cronometragem, sendo assim não teremos premiação. Os tempos 

não serão computados ou aferidos. E não haverá entrega de medalha 

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

realização do treino, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.  

- O competidor é responsável pela decisão de participar do treino, avaliando sua condição física 

e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.  

- Serão colocados à disposição dos participantes sanitários e guarda-volumes apenas na região 

da largada/chegada do treino. 

- A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no 

guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas 

venham a sofrer durante a participação do Treinão Apparence Fitness Day. Este serviço é uma 

cortesia aos participantes.  

- A organização do Treinão Apparence Fitness Day poderá suspender o treino por qualquer 

questão que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de 

força maior.  

- Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos 

os direitos de utilização de sua imagem para a treino, seus patrocinadores, apoiadores e a 

organização do treino.  



 

 

- Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 

internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos o treino, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, 

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 

patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data. Filmes e fotografias 

relativos o treino têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou 

interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos 

organizadores do treino por escrito. 

- As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: contato@chelso.com.br 

ou através do telefone (19) 3042-5316 ou (19) 3042-5216 para que sejam registradas e 

respondidas a contento.  

- A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 

este regulamento, total ou parcialmente.  

- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela Comissão organizadora e /ou 

pelos organizadores/realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões;  

- Ao se inscrever neste treino, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os 

termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acatando todas 

as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no 

que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 

 

mailto:contato@chelso.com.br

