
REGULAMENTO  
1ª NAMASTÊ CHALLENGE RUN 2020 

 
. 

Dados do organizador 
 
Nome ou Razão Social: Namastê Esporte e Lazer Ltda-EPP 
Dados dos Sócios Proprietário ou administrador: Silvio  Sipliano da Silva 
RG: 17.968.020-1  
CPF: 126.143.988-02 
CNPJ da Empresa: 00.535.131/0001-73 
Telefone: (11) 2847-0790 / 07169-8068 (Silvio) 
Endereço: Av. Emilio Ribas, 1.056 Sala 402 /V.Tijuco/Guarulhos CEP: 07020-010 
E-mail de contato: contato@namastebemestar.com.br 
Dados bancários: Banco do Brasil – Ag. 0584-3 Conta Corrente: 37.506-3 
Nome ou razão social do contrato: Namastê Esporte e Lazer Ltda-EPP 
 

Como é o formato do desafio? 

 
O QUE É A CHALLENGE RUN? 

Será um evento de desafio de corrida onde cada atleta buscará superar seus próprios 
limites no percurso escolhido. O local para realização será livre, valendo dentro de 
casa, nas ruas, condomínios, esteira, etc. Nosso objetivo maior é colocar as pessoas 
em atividade gerando qualidade de vida e bem-estar. 
 
COMO IRÁ FUNCIONAR? 
Cada atleta escolherá um percurso de 5K, 10k, 15K, 22K ou 42K realizará sua 
inscrição e receberá em sua casa o kit do atleta que deverá obrigatoriamente ser 
utilizado no dia da prova. A data de inscrição será até o dia 30/11/2020 e a realização 
do percurso escolhido poderá ser realizado até o dia 20 de dezembro de 2020 de 
forma acumulativa. Os participantes deverão obrigatoriamente: 

 Utilizar a camiseta da prova; 

 Tirar uma foto antes de iniciar o percurso escolhido; 

 Utilizar um sistema de aferição da corrida (garmim, strava ou similar) 

 Tirar uma foto ao final do percurso escolhido; 

 Enviar as fotos e o resultado de tempo aferido no sistema escolhido para a 
organização pelo whatsapp 11 94005-1612 / 11 97169-8068, tão logo conclua 
o desafio em cada dia de prova. 

Todos os itens listados são obrigatórios, a falta de qualquer um deles resultará na 
anulação do resultado final informado pelo participante. 
 
 
QUAL É A PROPOSTA? 

Juntar os corredores para cumprirem seus desafios e postarem fotos dessa atividade 
em página específica visando gerar interações entre todos inscritos. Autorizada 
participação na corrida a partir dos 15 anos e na caminhada a partir dos 10 anos. 
 
PREMIAÇÃO 
 
PREMIAÇÃO - CORRIDA 

Medalha para todos que concluírem os percursos escolhidos. T 
Troféus para os 3 Primeiros Geral (Masc./Fem.) de cada percurso 



 
PREMIAÇÃO - CAMINHADA  

Medalha de participação para todos 
 
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção 
apresentada na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do 
regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento.  
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar, obrigatoriamente com 
autorização por escrito com firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. A 
autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de Identidade que 
será retido pela Comissão Organizadora no ato da retirada do kit de participação; 
A inscrição no evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em qualquer situação.  O participante que ceder seu kit de 
participação para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que 
este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 
Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 
envolvidos na prova. 
 
INSCRIÇÕES 

 
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 30 de novembro de 2020, pelo site 
www.namastebemestar.com.br 
Valor da inscrição: R$ 45,00 (quarenta e cinco Reais), a organização se reserva ao 
direito de oferecer promoções com valores menores em datas específicas e em tempo 
determinado, inclusive descontos para inscrição de grupos sendo 10% sobre o valor 
da inscrição, caracterizando como mera liberalidade, permanecendo o valor principal 
para efeito de pagamento de gratuidades e descontos previstos em lei. Será cobrada 
taxa de conveniência no visando cobertura dos custos operacionais e disponibilidade 
de todas as fotos do evento sem custos adicionais. 
Será concedido desconto de 50% para pessoas com mais de 60 anos completos, 
lembramos que o uso deve-se exclusivamente ao grupo de pessoas a que o benefício 
se destina e o uso indevido de benefícios pode acarretar em sanções previstas 
conforme a lei: Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 que serão automaticamente 
aplicadas visto que é necessário conhecimento desse artigo e consentimento para 
uso. 
 
COMPOSIÇÃO DO KIT 
 
O kit da prova é composto por camiseta, medalha e máscara personalizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*Imagens meramente ilustrativas 

http://www.namastebemestar.com.br/


Como e quando será enviado o kit para o participante? 
O kit será entregue via correio com a programação de participação estabelecida pelo 
participante. 
O Valor do frete será de responsabilidade do participante e informado no momento da 
compra. 

 

Qual o prazo do desafio? 

O prazo para finalização do desafio será até 20/12/20 
 

 
PROGRAMAÇÃO NO DIA DA PROVA 

Aquecimento, preparação e hidratação por conta do participante; 
Os resultados deverão ser enviados todos os dias que o participante percorrer um 
percurso total ou parcial. Os resultados de cada dia serão cumulativos e seguirão 
anotados até que o participante finalize a distância total escolhida. 
 
ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO 

Cada participante poderá escolher o local que melhor lhe convier para a realização do 
percurso escolhido. Não será aceita a participação em grupo por conta das 
orientações de isolamento social. Caso amigos ou familiares resolvam correr juntos, 
terão que manter um distanciamento mínimo de 5 metros, garantindo a segurança de 
todos e cumprindo as determinações legais. 
 
REGRAS GERAIS DO EVENTO 

A inscrição do atleta na prova implica na sua aceitação a este regulamento e no seu 
total entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização.  
A organização recomenda que seja lido este regulamento por completo 
Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos e que 
tenham idade de acordo com a modalidade em que fará a inscrição.  
A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para efeitos de inscrição e classificação 
por faixa etária é que terá em 31 de dezembro de 2020 (ano em que vai ocorrer a 
prova); 
 
REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO. 

As inscrições deverão ser feitas dentro do período divulgado. Todos os atletas deverão 
seguir as normas e horários impostos pela organização.  
A classificação do atleta será definida conforme sua colocação (tempo / ordem de 
chegada / categoria) e será publicada no site da organização do evento. 
O atleta que efetuar a inscrição e não comparecer para a prova ou não cumprir os 
requisitos deste regulamento, não terá o reembolso do valor da inscrição, já que a 
organização não tem como prever tal situação e terá entregue previamente o kit 
correspondente. 
O repasse de inscrição para outro atleta é proibido; 
 A premiação da classificação geral será entregue posteriormente na casa dos atletas 
ou local específico determinado pela organização e seus patrocinadores. 
As provas serão realizadas com qualquer condição climática, desde que não coloque 
em risco a segurança dos participantes. Decisão e condição que serão julgadas pelos 
próprios participantes. 
No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve informar a 
organização. 
A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a 
documentação do atleta para fins de comprovação do local de residência (categoria 
local) e idade do mesmo. 



A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e 
recursos que advirem, inclusive promover alterações que se fizerem necessários para 
a manutenção da competição. 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

Estou de acordo com o termo de responsabilidade. IMPORTANTE: Declaro que os 
dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento 
são de minha total responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou 
coordenador de equipe. Li e estou de acordo com o regulamento do evento. Participo 
do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 
organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores.  
Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, 
gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento. 
Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por 
mim causados durante a minha participação neste evento. Por este instrumento, cedo 
todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), 
renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com 
materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão  televisiva, clipes, 
reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e 
fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham 
a ser implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima 
descritas realizadas pela organização e/ou seus parceiros comerciais, com fins lícitos. 
 Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente 
no banco de dados da organização, autorizando está, desde já, a enviar para o 
endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica 
ou física para participar de qualquer promoção ou ação promocional bem como 
comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros. 
Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, 
seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou 
provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo. 
Guarulhos, _____/_____/2020. 
Assinatura do atleta____________________________ 
Nome por extenso: ____________________________  
RG nº ______________________________________ 
 
 

 

 


