
REGULAMENTO NIGHT NATION RUN VIRTUAL  

1. Importante: Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por 

questões técnicas a critério da organização ou ainda por motivos legais ou motivo 

de força maior. 

➢ DESCRITIVO GERAL DO EVENTO/PROVA: 

Night Nation Run Virtual  

Live: Sábado, 8 de agosto de 2020, a partir das 18h 

Local: Plataforma de bate-papo a ser definida. Só terá acesso ao evento as 

pessoas inscritas.  

➢ KIT’S: 

BASIC (Medalha e número de peito);  

PREMIUM (Medalha, número de peito, sacochila e camisa); 

VIP (Medalha, número de peito, sacochila, camisa, camiseta e bastão de led); 

➢ MODALIDADES: 

▪ Categoria 5KM =  

PROGRAMAÇÃO DA LIVE: 

➢ Aquecimento e corrida estacionária: 18h  

➢ Show Dj’s: A partir das 20h  

*programação sujeita à alterações sem aviso prévio  

2. Poderão participar da prova os atletas de ambos os sexos, regularmente 

inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova. 

3. O percurso da prova terá um trajeto de aproximadamente 5 km. Não é obrigado 

a correr e nem validar o percurso para receber o kit em casa. Somente a compra 

garante a entrega do kit. O participante pode correr antes, durante ou depois da 

data da prova.  

4. A idade MÍNIMA para atletas participarem é de 15 anos. 

5. A inscrição do Night Nation Run é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra, tão pouco para outra etapa em 



qualquer situação. 

6. As inscrições poderão ser realizadas somente pelo site www.ticketagora.com.br  

7. As inscrições serão encerradas na quinta-feira, dia 30/07/2020 às 23h59:59, ou 

até o limite técnico previsto para o evento. 

10. O Kit será entregue no endereço cadastrado no ato da compra após validação 

e pagamento da taxa de envio.  

11. A quantia paga pela inscrição NÃO SERÁ DEVOLVIDA OU REEMBOLSADA 

caso o(a) atleta comunique a desistência da corrida fora do prazo previsto no art. 

49 do Código de Defesa do Consumidor, que é de até sete dias após o ato da 

compra.  Se dentro do prazo, o pedido deve ser feito pelo 

sac@ticketagora.com.br 

12. Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma 

rigorosa e completa avaliação médica prévia à participação no evento. 

13. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 

espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as 

despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, 

durante e depois da mesma. 

14. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de 

utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer 

remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste 

país para esta e próximas provas. 

15. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de 

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

aviso prévio aos participantes. 

16. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos 

e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for 

o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 

atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento. 

17. Todos os inscritos menores de 18 anos apenas poderão se inscrever no 

evento mediante autorização de seus responsáveis legais. A inscrição realizada 

www.ticketagora.com.br


sem a autorização dos responsáveis legais isenta a organizadora de todas e 

quaisquer responsabilidades decorrentes da participação do evento. 


