
                                                                                                                   

 

 

TAKE AWAY RUN 2.0 
REGULAMENTO DA PROVA 

 
 

Sobre a Prova:  

Gostaríamos de convidá-los para a segunda fase da Take Away Run. 
Manteremos o mesmo princípio da primeira fase, onde o distanciamento 

social é fundamental nesse momento. Venha se unir a nós nesse movimento 
esportivo e nos ajude a manter o segmento dos eventos ativos. 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: 09 de Agosto – Live pelo Instagram a partir das 9h  
Modalidades: Kids, 5km, 10km, 15km  

Inscrições: até 30 de Julho  
Envio ou Entrega de Kits (duas opções):  
Opção de Envio de Kit pelos Correios: a partir de 07 de Agosto  

Opção de Entrega de Kit Presencial: 08 de Agosto 
Resultados:  

Deverão ser enviados até o dia 04 de Agosto para validação e classificação. 
Através do site www.lemureventos.com.br, pelo email 

lemureventos@gmail.com ou pelo whatsapp (51) 99951.0993. 
Premiação: 

Serão premiados com troféu do 1º ao 3º colocado na Geral em cada uma das 
3 modalidades.  

ATENÇÃO: Para premiação somente serão válidos os resultados enviados até 
dia 04 de agosto. Os troféus serão entregues juntamente com o kit, de 

acordo com a opção do participante no ato da inscrição. 
Todos os participantes receberão medalha de participação. 

Certificado de Conclusão:  
Os certificados serão confeccionados com a foto do corredor, portanto 

solicitamos o envio da mesma para o email ou para o whatsapp acima.  
 

http://www.lemureventos.com.br/
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NOSSAS REDES SOCIAIS e CONTATOS: 

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

Instagram: @lemureventosrs  
Email: lemureventos@gmail.com 

Whatsapp: (51) 99951.0993 
 

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 07 de agosto (valor do frete por conta do participante); b) Opção de 
Retirada do Kit em Local a Escolher no processo de inscrição, no dia 08 de 

agosto; - 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 04 de agosto para envio, através do site 
www.lemureventos.com.br. Haverá um ranking por modalidade e sexo para 

classificação geral dos participantes de cada modalidade. O Certificado será 
enviado diretamente ao participante pelo canal solicitado ao envio da foto 

para anexar.  
 

OPÇÕES DE KITS:  
1) Kit Kids: 1 camiseta manga curta, 1 máscara, 1 medalha e número de 

peito on line R$ 48,00 + taxa do site  

2) Kit Adulto 1: 1 máscara, 1 medalha e número de peito on line R$ 33,00 + 
taxa do site  

3) Kit Adulto 2: 1 balaclava tubular, 1 medalha e número de peito on line R$ 
38,00 + taxa do site  

4) Kit Adulto 3: 1 camiseta manga curta, 1 máscara, 1 medalha e número de 
peito on line R$ 54,00 + taxa do site  

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

peito on line R$ 60,00 + taxa do site  

6) Kit Adulto 5: 1 camiseta manga longa, 1 camiseta manga curta, 1 

máscara, 1 medalha e número de peito on line  
R$ 80,00 + taxa do site  

7) Kit Adulto 6: 1 camiseta manga longa, 1 camiseta manga curta, 1 
balaclava, 1 máscara, 1 medalha e número de peito on line 
R$ 92,00 + taxa do site 

OBS.: Ainda haverá a opção de montar seu kit com os itens de sua 
preferência e outros itens com a opção de escolha de cor. 

 
LOCAIS DE RETIRADA DE KITS DIA 08 DE AGOSTO:  

 
Porto Alegre: a definir  

 
Montenegro ∕ RS:  

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

http://www.lemureventos.com.br/
mailto:lemureventos@gmail.com
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Responsável: Raíssa Joner – (51) 99992-1051  

Horário: das 8 às 12:00 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  

Nova Petrópolis / RS: 
Av. XV de Novembro, 1680 – Nova Petrópolis – RS – Cantinho Saudável 

Responsável: Fábio Roese – (54) 99107-4009 
Horário: das 14 às 16 horas 

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

Responsável: Rafael Pacheco - (51) 98431-1803  
Horário: das 9 às 12:00 horas  

 

 

Organização e Realização:  

Lêmur Eventos Ltda. – CNPJ 04.214.168∕0001-50 


