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I - APRESENTAÇÃO  

 

Com a finalidade de fazer parte das comemorações dos 166 anos da 

Polícia Militar do Paraná e do 8º aniversário do BPFron, tendo como objetivo de 

manter o isolamento social e a integração entre a comunidade, PMPR, 

comunidade de negócios, atletas participantes e outros órgãos públicos. 

Incentivando a prática da corrida e do ciclismo como atividade de promoção da 

saúde, condicionamento físico e melhoria da qualidade de vida. Além da 

captação de recursos financeiros para aquisição de alimentos que serão 

doados a famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

II - FINALIDADE  

 

1. O presente regulamento se destina ao Desafio Guardiões da 

Fronteira, e contempla todas as informações necessárias para a sua 

realização.  

2. A Seção de Comunicação Social do BPFron será a responsável pela 

parte técnica e validação do Desafio.  

3. Realização: Batalhão de Polícia de Fronteira. 

 

III - REGRAS GERAIS DO EVENTO.  

 
 
4.  Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade 

pela as informações fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de 
boa saúde e estar apto para praticar atividade física, bem como declara aceitar 



e acatar totalmente o regulamento e regras da competição. Assume quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação;  

5. Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de 
utilização de sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 
transmissão e/ou divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em 
qualquer tempo;  

6. 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 evento, independente 
de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que 
por ventura o atleta venha sofrer durante a participação no evento;  

7. A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores 
e realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor;  

8. A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, 

inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas 

participantes;  

9. Poderão os organizadores/realizadores prorrogar o prazo do evento 

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

força maior. Sem necessidade de qualquer comunicado prévio aos 

participantes. 

 

IV - MODALIDADES 

 

10. No Desafio Guardiões da Fronteira atletas podem correr/pedalar 

onde e quando quiserem (observando às recomendações e medidas de 

combate a pandemia em suas respectivas regiões) a partir de 15 de junho 

de 2020, com a participação de atletas regularmente inscritos de ambos os 

sexos. 

- Corrida  

11. O atleta regularmente inscrito deverá completar um percurso de no mínimo 

5km em atividade única; 

- Ciclismo 

12. O atleta regularmente inscrito deverá completar um percurso de no mínimo 

20km em atividade única; 

 

 



V - PREMIAÇÕES  

 

13. Não haverá premiação em dinheiro em nenhuma modalidade.  

14. Não haverão premiações por Rankings ou Categorias. 

15. Haverá medalha de participação para os atletas regularmente 

inscritos que completarem e validarem seus percursos.  

  

VI – VALIDAÇÃO DO DESAFIO E ENTREGA DE KITS 

 

16. Complete a modalidade e quilometragem escolhida, e comprove por 
meio de aplicativo; ou relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo 
e distância do Desafio. 

17. Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar o desafio. 
Busque o desafio em que se inscreveu para validar a sua corrida/pedalada. 

18. Para validar, clique na descrição “Envie aqui seu comprovante”, 
anexe a imagem do seu tempo e distância registrados. 

19. Todo comprovante passará por análise. O comprovante deve seguir 

as regras abaixo para ser aceito, caso as regras não sejam seguidas, o mesmo 

será reprovado. 

20. Caso o comprovante seja reprovado, você poderá reenviá-lo para 

nova análise. 

*.Imagem ilegível; 

*.Distância inferior ou fracionada da escolhida na inscrição; 

*.O comprovante não ser da modalidade escolhida no ato da 

inscrição (corrida ou ciclismo). 

21. O atleta que não comprovar seu tempo no site Ticket Agora não 

receberá a medalha de participação junto com o kit. 

22. O Kit somente será enviado para você mediante a comprovação de 

pagamento da inscrição e aprovação do seu comprovante no site Ticket Agora. 

23. O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit 

tamanhos variados de camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque. 

24. O valor do frete não está incluso na inscrição e será calculado na 

plataforma digital em parceria com os Correios de acordo com o CEP do 

recebedor. 



25. Haverá a opção de Frete Grátis para o Atleta que no momento da 

inscrição optar pela retirada presencial do kit em uma de nossas Sedes, 

podendo ser Marechal Cândido Rondon-PR, Guaíra-PR e Santo Antônio do 

Sudoeste-PR. Devendo o atleta assinalar a Sede da retirada, o atleta que 

optar pela retirada presencial do kit poderá realizá-la a qualquer hora no 

período de 10/08 à 20/08, expirada esta data NÃO HAVERÁ MAIS ENTREGA 

DE KITS.  

26. Quem optar pelo envio dos Correios após validação e comprovação 

de sua corrida/pedalada, enviaremos o código de rastreio para consultar a 

situação do seu pedido no site dos Correios. Aguarde ansiosamente a chegada 

de seu kit. Lembre-se de celebrar sua conquista! Você merece! 

 

VII - INSCRIÇÕES  

 

27. As inscrições para o Desafio Guardiões da Fronteira serão 

realizadas no site www.ticketagora.com.br  

28. As inscrições terão os valores descritos no item 31.  

29. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar 

prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função 

de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.  

30. Procedimento para a inscrição; 

*. Acessar o site www.ticketagora.com.br e preencher os formulários de 

inscrições por completo, e efetivar o pagamento de acordo com as opções 

escolhidas pelo atleta, prazos e aceitar os termos de responsabilidade do 

evento.  

*. A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de 

inscrição. 

*. Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições 

realizadas, por nenhum motivo.  

*. As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de 

revender para terceiros. 

*. Poderão se inscrever na corrida qualquer pessoa maior de 16 anos e 

que tenha condições de saúde para participar do Desafio.  

 

http://www.ticketagora.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/


31. Kits e Valores  

*. As inscrições para participar do Desafio Guardiões da Fronteira 

obedecerão aos valores seguintes:  

Kit Participação: Medalha + Máscara BPFron C.O.B.R.A. = R$ 30,00 

 

Kit Corredor: Camiseta de Corrida + Medalha + Máscara BPFron 

C.O.B.R.A.  = R$ 60,00 

 

Kit Ciclista: Camiseta de Ciclismo + Medalha + Máscara BPFron 

C.O.B.R.A.  = R$ 90,00 

 

32. O valor do boleto bancário está incluso na inscrição.  

33. Haverá a possibilidade de compra apenas das camisas do 

Desafio, separadamente para quem quiser contribuir com a arrecadação sem 

ter que correr ou pedalar, com os seguintes valores: 

 

*Camisa de Corrida – R$ 30,00 

*Camisa de Ciclismo – R$ 60,00 

 

34. O prazo para que atletas optem por inscrições com camiseta ou 

compra separada de camisetas será de 15/06 à 25/07. 

35. Evento limitado em 350 inscrições, independente da categoria, 

podendo ser estendida a critério da organização.  

36. Não serão aceitas inscrições após o prazo.  

 

VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
37. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em 

caso de desistência do atleta.  
38. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente 

pela equipe organizacional do evento.  



39. Qualquer dúvida poderá ser sanada através dos contatos: telefone 

(45) 3284-5777; (45) 3254-1907 e ou pelo e-mail corridabpfron@gmail.com, 

ambos da Seção de Comunicação Social do Batalhão de Policia de Fronteira.  

 

 

Marechal Cândido Rondon, PR, 10 de junho de 2020. 

 

 

Assinado no Original 

Cap. QOPM Nairo de Oliveira Cardoso, 

Oficial P/5 do BPFron e  

Responsável pela Organização Geral do Desafio 

 

 


