
CORRIDA VIRTUAL LUAU RUN 

 
DIAS: 10 À 25 DE MAIO 

DISTÂNCIA: 5KM 

COMO PARTICIPAR? Corra com qualquer app de corrida ou GPS, 

depois print a tela do celular ou fotografe o relógio GPS e envie o 

comprovante. 

Correndo na esteira  fotografe o painel e envie a foto. 

DIA E LOCAL PARA A RETIRADA DA MEDALHA: Dia 30 de Maio 

das 9:00 às 12:00hs. Rua profº Souza Barros nº 145- à 200 metros do metrô 

São Judas. 

 I - DA FINALIDADE: No Brasil o esporte é o carro chefe da promoção de saúde e 

bem estar da população, muitas  sem a facilidade de locomoção ou sem dispor de 

quantidade de tempo suficiente para a promoção e execução de atividades físicas no 

meio social.  

II - DO OBJETIVO: A corrida virtual luau run tem por objetivo, levar à promoção e 

execução de uma atividade física, onde o atleta possa participar mesmo sem sair de 

casa, e sendo premiado por tal mérito recebendo sua medalha de participação. Com a 

satisfação de estar fazendo parte de um grupo seleto de esportistas e ainda sendo 

reconhecido por tal mérito. 

III- DA PREMIAÇÃO: Medalhas para todos os participantes. 

 IV- INSCRIÇÕES E VALORES: 

Inscrição individual R$: 39,99 

Inscrições duplas R$:29,99 

Inscrições Trios R$:19,99 

ATENÇÃO: 

NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES COM CAMISETA NESSE EVENTO. 

Obs: Idade mínima de participação da corrida é de 12 anos, completados até o dia 10 de 

maio 2020.  

V- APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE - INDIVIDUAL 

Todos os atletas inscritos individualmente ou em grupo deverão enviar os comprovantes 

de conclusão da corrida virtual e até mesmo uma foto pessoal para composição do 

álbum do evento  no facebook  para os seguintes emails, posto06@gmail.com ou 

atletasdobem@hotmail.com, podendo confirmar recebimento via whatssap 11-93802-

4419.  

mailto:posto06@gmail.com
mailto:atletasdobem@hotmail.com


 

V- RETIRADA DA MEDALHA 

LOCAL RETIRADA DA MEDALHA: Dia 30 de Maio das 9:00 às 12:00hs.Rua profº 

Souza Barros nº 145-  à 200 metros do metrô São Judas. 

  

 
REGULAMENTO  

 

a. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO. 

b. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 

direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, 

Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.  

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

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no 

DESAFIO , independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais 

ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do 

DESAFIO. Não haverá reembolso uma vez que o atleta aceite os termos de participação 

da prova, no momento da inscrição  não  haverá reembolso em hipótese alguma após o 

atleta participar da competição aceitando todos os termos de aceite desse regulamento. 

d. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os ATLETAS, pois a organização não se responsabiliza 

pela saúde dos mesmos. 

e. A ORGANIZAÇÃO da CORRIDA VIRTUAL , bem como seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizam 

por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou 

outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

f. Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender a CORRIDA 

VIRTUAL por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos 

de força maior.  

g. O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer 

impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste 

DESAFIO.  

h. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, e entregar à 

ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO feita através do site. 



i. O ATLETA assume que participa desta  corrida virtual  por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, 

REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.  

j. Ao se inscrever na corrida virtual  o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, 

não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem 

como reembolso do valor da inscrição.  

k. Ao se inscrever na CORRIDA VIRTUAL o ATLETA 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.  

l. A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades da CORRIDA VIRTUAL 

informando estas alterações em novo regulamento que será disponibilizado no site.  

m. O kit de corrida terá medalhas para todos. 

n. DA PREMIAÇÃO: os atletas que não estiverem devidamente inscritos não poderão 

ser premiados.  

Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá 

decisão final.  

 

INFORMAÇÕES: 

Professor: Neuri Dantas: 011-93802-4419 / E-MAIL: posto06@gmail.com, 

atletasdobem@hotmail.com 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para 

os devidos fins de direito que: 

 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual de 5km de 10 a 25 de maio 2020..com 

retirada da medalha  na Rua profº Souza Barros nº 145-  à 200 metros do metrô São Judas/ dia 
30 de Maio das 9:00 às 12:00hs. 
 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste desafio e estou ciente que não 

existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas conseqüências pela 

participação neste desafio  (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando os realizadores, 

organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação 

neste desafio virtual de páscoa.. 
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4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento desta CORRIDA 

VIRTUAL. 

 

5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, 
por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para os 

realizadores, organizadores, mídia e patrocinadores. 

 

9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a 

ocorrer comigo por conseqüência da minha participação neste desafio virtual de páscoa.. 

SÃO PAULO, 10 de MAIO 2020. 

Li e concordo com o regulamento 

x 

 


