
1.O EVENTO  

O 2º Treinão Insper, doravante denominada EVENTO, será realizado no dia 29/05/2022, na 

cidade de São Paulo - SP, por pessoas devidamente inscritas, doravante denominadas 

PARTICIPANTES, com qualquer condição climática. Deste EVENTO fazem parte:  

a. A CORRIDA nas distâncias aproximadas de 5 KM e 10 KM, doravante denominada CORRIDA.  

b. A CAMINHADA participativa na distância aproximada de 5 KM, doravante denominada 

CAMINHADA. 

c. A LARGADA e a CHEGADA dos três TREINOS serão na sede do Insper, R. Quatá, 300 - Vila 

Olímpia, São Paulo – SP.  

d. O início do EVENTO está previsto para às 8h e a primeira LARGADA às 9h. 

e. Os PARTICIPANTES do EVENTO podem se inscrever num único tipo de TREINO: CORRIDA ou 

CAMINHADA. 

f. Treinadores acompanharão os grupos da CORRIDA e da CAMINHADA durante todo o 

percurso. 

g. Terá um ponto de hidratação no percurso. 

2.REGRAS GERAIS DO EVENTO  

a. Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante e depois do EVENTO.  

b. Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE cede 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 a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão.  

c. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de apoio médico. O atendimento médico 

de emergência será efetuado na Rede Pública.  

d. Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES inscritos, sanitários (interno no Insper) e 

guarda-volumes. 

e. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados VALORES no guarda-volumes tais 

como relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou 

celulares, cheques, cartões de crédito etc.  

f. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes, 

uma vez que se trata de um mero serviço de cortesia.  

g. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, 

APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 

acessórios utilizados pelas PARTICIPANTES no EVENTO, independente de qual for o motivo, 



nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os PARTICIPANTES 

venham a sofrer durante o EVENTO.  

h. Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a 

todos PARTICIPANTES.  

i. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E 

REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo PARTICIPANTE 

inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros PARTICIPANTES, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade das mesmas.  

j. Poderão os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.  

k. O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E 

PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.  

l. Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal e intransferível, não 

havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro PARTICIPANTE, bem como 

reembolso do valor da inscrição com antecedência inferior a 15 (quinze) dias da realização da 

prova.  

m. Ao se inscrever no EVENTO, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza aos 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que a 

qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro 

fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.  

n. O NÚMERO DE CORRIDA ou CAMINHADA deverá ser fixado na frente da sua camiseta.  

o. É obrigatório o uso do NÚMERO DE CORRIDA ou CAMINHADA. 

3. REGRAS GERAIS DA CORRIDA E DA CAMINHADA  

a. A idade mínima para participação na CORRIDA é de 16 anos, se o PARTICIPANTE for menor 

de 18 anos será necessária autorização por escrito do pai ou responsável, com firma 

reconhecida e acompanhada de cópia autenticada de um Documento de Identidade do pai ou 

responsável, que deverá ser apresentado pelo terceiro no ato da inscrição ou da retirada do 

kit.  

b. Não há idade mínima para inscrição na CAMINHADA, porém os menores de idade deverão 

ter autorização por escrito de um responsável, e estarem acompanhados, no dia da 

CAMINHADA, de um maior responsável por eles.  

c. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e tenha uma 

autorização por escrito do PARTICIPANTE, acompanhada de cópia de um documento de 

identidade do PARTICIPANTE, que deverá ser apresentado pelo terceiro no ato da inscrição ou 

da retirada do kit.  

d. A CORRIDA e a CAMINHADA terão duração máxima de 1h30 (uma hora e trinta minutos).  



e. A participação no EVENTO é individual.  

f. O PARTICIPANTE assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e 

treinou adequadamente para o EVENTO.  

g. A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no EVENTO PARTICIPANTES 

especialmente convidados.  

4. INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS  

a. As inscrições para  a CORRIDA e para a CAMINHADA, terão o valor mínimo de R$ 140,00 

(CENTO E QUARENTA REAIS) com opções de doações de R$ 180,00, R$ 200,00, R$ 250,00 e R$ 

300,00. Todo o valor arrecadado com as inscrições e doações será revertido ao Programa de  

Bolsas do Insper. 

c. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.  

5. RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO 

a. A retirada de kit será feita somente no dia 29/05/2022, domingo, das 7h30 às 8h30 na sede 

do Insper.  

b. Para retirar o kit do PARTICIPANTE é necessário apresentar: documento de identidade e 

comprovante de pagamento. 

c. O kit do PARTICIPANTE da CORRIDA e da CAMINHADA será composto por: uma sacochila, 

uma camiseta em poliamida, um número de peito, uma pulseira de identificação e brindes dos 

patrocinadores e apoiadores.   

d. Durante o TREINO, é obrigatória a utilização da camiseta do evento, do número de peito e 

da pulseira de identificação.  

e. Neste EVENTO não haverá a verificação do tempo com o aparelho CHIP.  

f. Todo PARTICIPANTE que completar a CORRIDA ou a CAMINHADA receberá uma medalha de 

participação.  

6. REEMBOLSO 

a. O PARTICIPANTE tem o prazo de 7 (Sete) dias após a data da compra para solicitar o estorno 

do valor da inscrição (de acordo com o Código de Defesa do Consumidor).  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

a. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou 

alterar itens deste REGULAMENTO, total ou parcialmente.  

b. Não serão entregues, em hipótese alguma, kits de participação após a realização do 

EVENTO. 



c. O guarda-volumes será desativado às 12h. 

d. O EVENTO será encerrado às 12h30. 

e. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão 

ORGANIZADORA e/ou pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não 

cabendo recurso a estas decisões. 

f. Dúvidas, informações técnicas, esclarecimentos: fuse@fuse.com.br ou @instadafuse 

mailto:fuse@fuse.com.br

