
REGULAMENTO – CORRIDA VIRTUAL KM SOLIDÁRIO 3LR 

1 - SOBRE A CORRIDA E ORGANIZAÇÃO 

A CORRIDA KM SOLIDÁRIO 3LR é uma corrida virtual com fins de arrecadação de dinheiro 

revertido em cesta básica para comunidades carentes do Brasil. 
 

O evento não terá caráter copetitivo. 
 

A realização deste evento estará sob a responsabilidade da 3LR Eventos Esportivos. 

 

2 - LOCAL E HORÁRIO 

A CORRIDA KM SOLIDÁRIO 3LR é uma corrida virtual, sem local ou data fixa. Onde os atletas 

podem correr quando e onde quiser para completar a distância escolhida, a partir do dia 

01/05/2020.  

 

3 - PERCURSO 

A corrida e caminhada será disputada na distância de 1 a 21 Km a ser percorrido por pessoas 

de ambos os sexos, devidamente inscritas. 

 

4 - INSCRIÇÃO 

As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site www.3lr.esp.br. Poderá 

participar da corrida aquele que se inscrever, realizar o pagamento do valor correspondente à 

inscrição no prazo determinado, expressar concordância com as normas deste Regulamento. 

 

A inscrição na corrida e caminhada é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 

participante ser substituído por outro, em qualquer situação. 

 

4.1 – TRANSFORME SEU KM EM DOAÇÃO 
Como funciona após se inscrever? 

 

 Se cadastrar no 99RUN, pelo site www.99run.com ou pelo aplicativo 99RUN, com 

todos os dados solicitados e necessários. 

 Assim que a prova for liberada para a correr estará disponível para validação no (site 

aplicativo) 99RUN.com, onde o atleta deverá correr a quilometragem escolhida e 

comprovar por meio de aplicativo de corrida; ou relógio GPS; ou foto de painel de 

esteira contendo tempo e distância da prova. 

 A validação deve ser feita pelo site ou aplicativo 99RUN.com na opção validar 

desafios. 

 Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude, o Atleta poderá 

reenviar para nova análise. 

 Em caso de confirmação de fraude, o Atleta não recebe o certificado e poderá ter 

a conta suspensa da base de dados da 99run.com . 

 Parabéns seus Km foram revertidos em cestas básicas. Você receberá o certificado do 

http://www.3lr.esp.br/
http://www.99run.com/


#kmsolidario3lr 

 

5 - VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema on-

line ou na ficha de inscrição. Os participantes concordam que o e-mail será o meio de 

comunicação utilizado pela empresa organizadora para repassar informações e atualizações 

referentes à corrida. 

 

6 – VALOR DA INSCRIÇÃO 

O Valor da sua doação é de R$ 21,00 reais. 

 

Inscrição encerra 13 de setembro de 2020. 

Tempo indeterminado para validar o resultado. 

 

7 – KITS 

Seu kit é sua inscrição que será revertida para o bem. 

Cada Km seu estará ajudando quem muito nesse momento precisa. 
 

8 – ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO 

A arrecadação é feita através da distância escolhida, sendo que para cada 1 Km percorrido 

pelo participante, R$ 1,00 é revertido em cesta básica, que será doado para as comunidades 

mais necessitadas neste momento de pandemia. 

 

9 – RANKING 

Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo registrado pelo 

GPS, painel da esteira ou APP do celular. 

Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil. 

O ranking além de classificação geral será dividido por Estado, Idade e Sexo. 

Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude, o Atleta poderá reenviar 

para nova análise. 

 

10 - DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos 

após a data de compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor inscrição. O valor da 

inscrição não será devolvido depois dessa data. 

A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da organização, via e-mail para 

contato@3lr.esp.br. As informações de contato serão amplamente divulgadas no site oficial do 

evento www.3lr.esp.br e redes sociais. 

 

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
Em caso de dúvidas ou para demais informações técnicas envie um e-mail para 

contato@3lr.esp.br 

 

http://www.3lr.esp.br/
mailto:contato@3lr.esp.br


 

TERMO DE RESPONSABILIDADE   

Eu, “identificada 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 com distância de 1km a 21km.  2. Estou em plenas condições físicas e 

psicológicas de participar desta PROVA 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 consequências pela participação 

nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a 3LR EVENTOS 

LTDA (3LR Eventos), seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E 

QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que, 

porventura, venha a sofrer advindos da participação nesta corrida.4. Li, conheço, aceito e me 

submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.  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.  6. 

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 a Corre Brasil Marketing Esportivo, organizadores, mídia e patrocinadores.  

7. 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 consequência da minha 

participação nesta PROVA.   


