
                                                                                                                                                                   

 

 

REGULAMENTO TAKE AWAY RUN 

 

 
SOBRE A PROVA 

 

Tendo em vista a situação atual do País, gostaríamos de convidá-los a se unir 

a nós nesse movimento esportivo. Através da corrida – modalidade que amamos 

tanto – podemos ficar cada vez mais próximos e solidários.  

Pensamos num evento que pudesse nos manter estimulados a prática da 

atividade física e também a exercer o nosso espírito solidário. 

Dessa união surgiu a Take Away Run. Alguns sentidos da expressão take 

away são: levar para longe; ser afetado por uma experiência; ganhar um 

prêmio/competição; levar alguém para algum lugar; entre outros. 

Todos poderiam fazer algum sentido nesse momento, mas pensamos num 

significado que poderia voltar a nos aproximar e que fosse possível a realização 

deste tipo de evento: “Corrida para Levar” ou “Corrida para Viagem”. 

A realização do evento será de responsabilidade da Lêmur Eventos Ltda. 

 

DATA: 

14 de Junho – a partir das 9h 

MODALIDADES: 

Kids, 3km, 5km, 7km, 10km, 14km 

INSCRIÇÕES: 

Até 05 de Junho 

ENVIO OU ENTREGA DE KITS (duas opções): 

Opção do Envio do Kit pelos Correios: a partir de 8 de Junho 

Opção de Entrega do Kit em Local a Escolher no processo de inscrição: 13 de 

Junho 

RESULTADOS: 

Envio dos resultados – Do dia 8 ao dia 14 de Junho pelo site 

www.lemureventos.com.br 

Certificado de Conclusão: a partir do dia 16 de Junho no site 

www.lemureventos.com.br 

MAIORES INFORMAÇÕES OU ALTERAÇÕES ACOMPANHEM NOSSAS REDES 

SOCIAIS: 

http://www.lemureventos.com.br/
http://www.lemureventos.com.br/


Facebook:  https://www.facebook.com/lemureventos/ 

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/264891161301354/ 

Instagram:  @lemureventosrs 

Email: lemureventos@gmail.com 

 

COMO FUNCIONA 

1) Inscrição: 

- O participante faz sua inscrição pelo site, escolhendo sua distância e uma das 

opções de kit; 

- Parte do valor arrecadado será destinado para compra de cestas básicas que 

serão doadas as comunidades locais; 

 

2) Envio ou Retirada dos Kits: 

- O participante terá duas opções de recebimento do seu kit: 

a) Opção de Envio do Kit Pelos Correios a partir do dia 08 de Junho (valor do 

frete por conta do participante); 

b) Opção de Retirada do Kit em Local a Escolher no processo de inscrição, no dia 

13 de Junho; 

- O atleta receberá o seu kit completo, mesmo que não tenha corrido ou enviado 

seu resultado; 

 

3) Validação dos Resultados: 

- Para validação do resultado o participante terá até dia 13 de junho para envio, 

através do site www.lemureventos.com.br 

- O evento terá caráter participativo. Haverá um ranking por modalidade, sexo e 

faixa etária apenas para o certificado de conclusão; 

- O Certificado poderá ser acessado a partir do dia 16 de Junho pelo site 

www.lemureventos.com.br 

 

OPÇÕES DE KITS: 

1) Kit Kids: 1 camiseta manga curta, 1 máscara, 1 medalha e número de peito 

on line 

R$ 55,00 + taxa do site 

2) Kit Adulto 1: 1 máscara, 1 medalha e número de peito on line 

R$ 38,00 + taxa do site 

3) Kit Adulto 2: 1 camiseta manga curta, 1 máscara, 1 medalha e número de 

peito on line 

R$ 58,00 + taxa do site 

4) Kit Adulto 3: 1 camiseta manga longa, 1 máscara, 1 medalha e número de 

peito on line 

R$ 63,00 + taxa do site 

5) Kit Adulto 4: 1 camiseta manga longa, 1 camiseta manga curta, 1 máscara, 

1 medalha e número de peito on line 

https://www.facebook.com/lemureventos/
https://www.facebook.com/events/264891161301354/
http://www.lemureventos.com.br/
http://www.lemureventos.com.br/


R$ 83,00 + taxa do site 

 

LOCAIS DE RETIRADA DE KITS DIA 13 DE JUNHO: 

Porto Alegre: a definir 

 

Montenegro ∕ RS:  

Rua Intendente Carlos Gustavo Jahn, s∕nº - Praça Tancredo Neves – Bairro São 

João – Montenegro - RS  
Responsável: Raíssa Joner – (51) 99992-1051  

Horário: das 8 às 12:00 horas 

 

Gravataí/RS: 
Rua Cássio Soares, 96 - Bairro Dom Feliciano - Gravataí - RS - Naturalfit 

Responsável: Rafael Pacheco - (51) 98431-1803 

Horário: das 8 às 12:00 horas 

 
Taquari ∕ RS: 

Rua Cônego Tostes, 1567 - Centro - Taquari - RS - Espaço Fitness SK 

Responsável: Shirlei Klagenberg - (51) 99772-2458 

Horário: das 8 às 10:00 horas 

 
Tramandaí/RS 

Rua Deoclécio de Bastos, 1024 - Barra - Tramandaí - RS - Naturalfit 

Responsável: Leonardo - (51) 99660-6255 

Horário: das 8 às 12 horas 

 
 

Caxias do Sul/RS 

Estr. Municipal Santo Bortolini, 785 - Bela Vista - Caxias do Sul - RS - Alumiglass 

Responsável: Rodrigo Souza - (54) 98126-5218 

Horário: das 9 às 12 horas 

 

 

Organização e Realização:  

Lêmur Eventos Ltda. – CNPJ 04.214.168∕0001-50 


