
REGULAMENTO 

DESCRITIVO GERAL 

 

1.SOBRE A AÇÃO 

DATA: AÇÃO SOLIDÁRIA IDEAL 5K 2020 será realizada a partir do dia 10/06 até 30/08 ou 

até se esgotarem as camisetas. 

INSTITUIÇÃO BENEFICIADA : Projeto  ASSOCIAÇÃO ALMATER 

 

Poderão participar da ação todo e qualquer indivíduo. 

 

3. VALIDAÇÃO DESAFIO 2.500 KM de caminhada ou corrida + 2.500 minutos de 

exercícios. 

3.1. Envio de corrida ou caminhada registrado por aplicativos ( Garmim, nike run, nike 

training, adidas run, adidas training e strava) 

3.2.Para participar da ação, não será obrigatório o comprimento de nenhum exercício ou 

percurso, ficando assim a escolha do cliente a opção de fazer ou não os desafios 

elaborados pelo organizador. 

3.3. O desafio é acumulativo em grupo, todos aqueles que comprarem o kit estarão 

participando do nosso desafio, para alcançarmos a meta estipulada. 

 

4. CATEGORIA 

Não haverá categorias.  

 

5. IDADE MÍNIMA 

Não haverá idade mínima. 

 

7. ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA CAMISETA 

Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta depois de feita a inscrição. 

 

8. CANAL DE VENDAS E PREÇO 

As compras serão realizadas pela Internet através do site: WWW.TICKETAGORA.COM.BR e 

poderão sofrer reajustes durante o período de inscrições de acordo com critérios definidos 

pela organização. 

O valor de cada KIT SOLIDARIEDADE  será no valor de R$ 69,90 no caso de compra via 

internet, será acrescida taxa de conveniência do site. 

Não haverá inscrições gratuitas ou cortesias. 

 

9. 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 da compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor da 

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, 

ou telefone.  

As informações de contato serão amplamente divulgadas no site de vendas: 

WWW.TICKETAGORA.COM.BR 

 

10. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão encerradas dia 30/08/2020 podendo o prazo ser prorrogado devido à 

disponibilidade. Caso seja atingido o limite máximo de vendas 250 (cento e cinquenta) 

inscritos, as inscrições são encerradas imediatamente. 

 

11. SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES 

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os 



valores e aumentar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio; 

 

12. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

As participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição.  

 

13. ENTREGA DE CAMISETAS E DOAÇÕES DAS CESTAS BÁSICAS ( ALIMENTICIA 

OU DE PRODUTOS DE HIGIENE) 

13.1. RETIRADA DE CAMISETAS 

13.1.1 As camisetas+ brindes  estarão disponíveis para retirada  a partir do dia 20/07 

13.1.2 As camisetas + brindes  poderão ser retiradas 5 dias úteis da confirmação de 

pagamento (depois do dia 20/07), e somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito 

mediante a apresentação do protocolo de inscrição na TELA DO CELULAR ou IMPRESSO 

e de um documento de identificação com foto. 

A retirada da Camiseta  poderá ser efetivada por terceiros mediante a entrega do protocolo 

de inscrição IMPRESSO e ASSINADO pelo atleta participante e com as informações de 

terceiro preenchidas. Apresentar a cópia de um documento de identificação com foto e 

assinatura do participante.  

13.1.3. Quem optar pela opção com frete, deverá ficar atento ao prazo de entrega 

fornecido pelos correios, ficando assim sujeito a atrasos nas quais a Ideal5k não se 

responsabilizara. Optando pelo frete, a Ideal5k se compromete a postar a camiseta em até 

7 dias úteis após a confirmação de pagamento ( após 20/07). 

13.1.4O local para retirada serão amplamente divulgados em canais de comunicação do 

evento, especialmente no site oficial, instagram e pagina do facebook da IDEAL5K . 

13.2 SOBRE OS KITS 

O kit da SOLIDARIEDADE, será composto por: 

1 Camiseta manga curta 100% poliamida 

1 Cesta básica de alimentos ou produtos de higiene ( item destinado ao projeto escolhido) 

1 Voucher com 10% de desconto para qualquer ETAPA DO CIRCUITO DO BEM realizado 

pela ideal5k 

-Brindes Patrocinadores 

-Vouchers Desconto de patrocinadores 

O kit será entregue somente para atleta inscrito, mediante apresentação do comprovante 

de inscrição. 

13.3. Doação e entrega das cestas de alimentos e de higienes serão de inteira 

responsabilidade da Ideal 5k Eventos Esportivos 

 

14. NÚMERO DE PEITO E CHIP 

Não haverá 

 

15. CONFERÊNCIA DO KIT 

É obrigatória a conferência de todos os itens que compõem o kit, bem como o tamanho da 

camiseta, no momento da retirada. Em caso de item faltante, deverá ser informado de 

imediato a funcionário da organização presente no local da retirada dos kits. Não serão 

aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o momento da retirada do kit. 

 

16. PARTICIPAÇÃO 

16.1. HORÁRIO 

Em aberto, conforme disponibilidade do atleta 

16.2. NÚMERO DE PEITO 

Não haverá 

 



17. PREMIAÇÃO 

 

18. DOAÇÃO 

A doação será de total obrigação da Ideal5k Sports, sendo repassado para o Projeto 

escolhido cestas de alimentos ou produtos de higiene. 

A ideal5k se compromete em ser transparente quanto a todas a doações a serem feitas. 

18.1. Não haverá doação em dinheiro 

 

19. INFORMAÇÕES GERAIS 

19.1. Ao participar da corrida AÇÃO SOLIDARIA IDEAL 5K, o atleta assume a 

responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da 

Corrida, 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  AÇÃO, 

antes, durante e depois da mesma. 

19.2. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 

para realização da corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos 

mesmos, durante ou após a corrida. 

19.3. O competidor é responsável pela decisão de participar dos desafios da ação, 

avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não 

continuar ao longo da competição. 

Pode o diretor da corrida, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, 

excluir o participante a qualquer momento. 

19.4. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a IDEAL5K EVENTOS 

ESPORTIVOS LTDA, seus patrocinadores, apoiadores. 

19.5. Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 

internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação. Para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à ação, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 

tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.  

 

20. SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO 

20.1. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação 

disponibilizados pela organização, através do site  e mídias sociais, ou através de telefone, 

para que sejam registradas e respondidas. 

20.2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir 

ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

20.3. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

20.4. Ao se inscrever nesta ação, o atleta assume automaticamente o conhecimento de 

todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e 

acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum 

órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores 

do evento. 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, “identificado 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 AÇÃO SOLIDARIA, onde ficará ao meu critério o 



cumprimento ou não dos desafios. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta ação 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 IDEAL 5K , 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 

corrida. 

5. 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 IDEAL 5K, organizadores, mídia e patrocinadores. 

6. 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 corrida. 


