
 

A Corrida Animal – Série Dalmatas, é uma iniciativa de caráter esportivo - social voltada para o 

público interessado em se exercitar por meio da caminhada, corrida de rua e ciclismo. Será 

realizada em modalidades individuais (solo) e dupla (dono + pet), composta por atletas 

regularmente inscritos, com qualquer condição climática. 

INSTITUIÇÃO BENEFICIADA 
ONG – Patas Solidárias  
É uma associação civil sem fins lucrativos e sem qualquer ajuda governamental, que resgata e 
cuida de animais abandonados e vítimas de mãos tratos na cidade de Anápolis/GO, Leopoldo de 
Bulhões/GO e cidades vizinhas. 
  
 1 – OBJETIVO 
O evento busca estimular a prática de hábitos saudáveis e a interação dos pets e seus donos. É 
também de caráter beneficente e tem como objetivo levantar recursos financeiros e produtos 
de limpeza, para serem direcionados a ONG – PATAS SOLIDÁRIAS, e por meio desta ação 
solidária proporcionar melhorias para a instituição.  
 
 2 – PERIODO DE PARTICIPAÇÃO:  
  
2.1 será realizado no formato "Corrida Virtual" onde o “atleta” pode correr onde e quando 
quiser a partir de 30 de julho e seu encerramento será quando o limite total de inscritos for 
atingido.  
 
2.2 A corrida e caminhada será disputada na distância de 3, 5, 10, 15, 21 e 42kM, ciclismo nas 
distâncias 20, 35, 50 e 100KM a ser percorrido por pessoas de ambos os sexos na categoria 
solo e na distância de 500m e 2km a ser percorrido por pessoas e pets de ambos os sexos na 
categoria dupla por atletas devidamente inscritos. 
 
 3 – CATEGORIAS:  
CORRIDA INDIVIDUAL: O percurso será de 3, 5, 10, 15, 21 e 42Km de Corrida. O atleta deverá 
optar pela categoria no ato da inscrição, não sendo permitida a mudança de categoria no dia 
da corrida, sob a pena de desclassificação. 
 
CORRIDINHA KIDS INDIVIDUAL: O percurso será de 100M, 200M, 500M, 1KM de Corrida. O 
atleta deverá optar pela categoria no ato da inscrição, não sendo permitida a mudança de 
categoria no dia da corrida, sob a pena de desclassificação. 
 
CAMINHADA: O percurso será de 3Km de Caminhada. O atleta deverá optar pela modalidade 

no ato da inscrição, não sendo permitida a mudança de modalidade no dia da corrida, sob a 

pena de desclassificação. 

CÃORRIDA: O percurso será dividido em 2 (duas) distâncias o 1º será de 500m de corrida para 

cães mini e médio porte e o 2º de 2Km de Corrida para cães de grande porte. O atleta deverá 



optar pela inscrição referente a categoria do seu animal, não sendo permitida a mudança de 

categoria no dia da corrida, sob a pena de desclassificação. 

CICLISMO INDIVIDUAL: O percurso será de 20, 35, 50 e 100Km de ciclismo. O atleta deverá 
optar pela categoria no ato da inscrição, não sendo permitida a mudança de categoria, sob a 
pena de desclassificação. 
 
 4. REGRAS GERAIS DO EVENTO 
 
4.1 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 bem como o seu pet;  
 
4.2 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 se estendendo está também ao seu pet;  
 
4.3 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;  
 
4.4 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;  
 
4.5 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de 
teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes;  
 
5. INSCRIÇÕES  
 
5.1 As inscrições para A Corrida Animal – Série Dalmatas devem ser realizadas no site 
www.ticketagora.com.br  
 
5.2 As inscrições terão os seguintes valores:  
 
1º lote para os 101 primeiros inscritos. 
 
Kit vira-lata – medalha + Certificado – R$ 39,90.  
 
Kit Golden – medalha + camiseta + Certificado – R$ 59,90.  
 
Kit Animal – medalha + bandana + Certificado – R$ 69,90.  
 
 
2º lote. 
 



Kit vira-lata – 01 Medalha + 01 Certificado – R$ 49,90.  
 
Kit Golden – 01 Medalha + 01 Camiseta + 01 Certificado – R$ 69,90.  
 
Kit Animal – 01 Medalha + 01 Bandana + 01 Certificado – R$ 79,90.  
 
Kit família Especial – 1 Medalha + 1 Camiseta adulto + 1 Camiseta infantil + 01 Certificado – R$ 
99,90.  
 
Kit família Mega - 2 Medalhas + 2 Camisetas adulto + 1 Camiseta infantil + 02 Certificados – R$ 
139,90. 
 
5.3 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.  
 
5.4 Procedimento para a inscrição.  
 
5.4.1 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 cliente, prazos e 
aceitar os termos de responsabilidade do evento.  
 
5.4.2 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição.  
 
5.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum 
motivo.  
 
5.6 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para terceiros.  
 
COMPROVAÇÃO E ENTREGA DE KITS  
 
Corra a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida; ou relógio 
GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo e distância da prova.  

Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar o desafio e acesse seus pedidos. 

Para validar, clique na descrição “Enviar tempo”, anexe a imagem do seu tempo e distância 
registrados.  

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. Caso o comprovante seja 
reprovado, você poderá reenviar uma nova análise.  

1. Imagem ilegível;  

2. Distância diferente da escolhida na inscrição;  

3. O comprovante não ser da modalidade escolhida no ato da inscrição (corrida de rua, corrida 
estacionária, esteira)  

Após validação e comprovação de sua corrida, 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!  
 
6. ENTREGA DE KIT:  
 



6.1 O Kit somente será enviado para o atleta mediante a comprovação de pagamento da 
inscrição e aprovação do seu comprovante no site Ticket Agora. 
 

6.2 A medalha de participação ou kit serão enviados em até 30 dias após o inscrito validar 
a sua corrida.  
 
6.3 O frete está incluso no kit  
 
6.5 O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados 
de camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque.  
 
7. RANKING  
 
7.1 Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo registrado pelo 
GPS, painel da esteira ou APP do celular.  
 
7.2 Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil.  
 
7.2.1 O ranking além de classificação geral será dividido por Estado, Idade e Sexo.  
 
8. PREMIAÇÃO  
8.1 Para todos os atletas inscritos na corrida e que comprovem sua corrida receberão a 
medalha de participação mediante a comprovação da corrida no site Ticket Agora.  
8.1.1 O atleta que não comprovar seu tempo no site Ticket Agora não receberá a medalha 
de participação junto com o kit.  
8.2 Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos.  
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
9.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência 
do atleta.  
 
9.2 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe 
organizacional do evento. 


