Desafio Virtual Run For Diversity era uma corrida de rua que seria realizada em 2020, mas que
teve seu adiamento para 2021, devido à pandemia. Em prol da saúde e bem estar dos
corredores e colaboradores, optamos por transformar a Run For Diversity em um desafio
virtual.
Os atletas inscritos na etapa anterior que optaram por receber o kit estão automaticamente na
corrida virtual e poderá comprovar seu tempo e fazer parte do ranking de corredores e/ou
atletas da Run For Diversity.
A inscrição on-line é individual e terá o percurso nas distâncias caminhada 3 km, corrida 5 km e
10 km e a modalidade exercite-se 60 min., o qual o participante escolhe qualquer tipo de
modalidade esportiva para praticar em de 60 min. O horário para realização do desafio fica a
critério de cada participante.
Exercite-se 60min: Nessa modalidade, você poderá fazer qualquer tipo de atividade física, seja
ela um treino de cárdio, musculação, Yoga, ballet, treinamento funcional, bike. Fica livre a
escolha do participante. O registro deverá ser feito em qualquer app de atividade física e os
registros enviados a organização do evento como prova comprobatória de que a atividade foi
realizada. Sabe aquele live que você costuma acompanhar, ela super vale... Então bora se
mexer, gastar energia e manter a saúde mental e física em dia.
Poderão participar da prova atletas, regularmente inscritos, de acordo com este Regulamento.
Este evento está sendo organizado pela Convycta Produções e Eventhos.
As inscrições on-line deverão ser realizadas de acordo com o prazo determinado no site oficial
da prova.
Para comprovar a sua participante em qualquer modalidade do desafio, você deverá registrar
o tempo de sua atividade esportiva em qualquer aplicativo esportivo de GPS, e nos
encaminhar a fotos, vídeos com a distância e tempo, lembrando que seu desafio deverá ser no
período estipulado conforme site oficial.
A abertura das inscrições on-line será a partir do dia 20/07 e o participante poderá fazer a
inscrição on-line nos sites de inscrição parceiro.
As inscrições serão abertas da seguinte forma:
Kit Smart - Medalha de participação R$45,00 valor inscrição.
Kit Standard - Camiseta e medalha de participação R$65,00 valor inscrição.
Kit Premium - Camiseta, sacola e medalha de participação R$80,00 valor inscrição.
O frete será pago pelo participante e será calculado no final da compra.
O valor da inscrição não será devolvido após o prazo de sete dias a partir da data da compra,
conforme consta no código de defesa do consumidor.
Os atletas podem participar DO DESAFIO inscrevendo-se em uma única CATEGORIA, conforme
descrito a seguir:
- GERAL
A idade MÍNIMA para atletas participarem desta prova é de 14 (quatorze) anos;
Serão desclassificados todos os atletas que não observarem a informação acima descrita;

Todo participante devidamente recebera seu kit de participação, independentemente da
comprovação de tempo. Entretanto, para que o tempo seja incluído no certificado digital e
para fazer parte do ranking, serão necessárias às comprovações de tempo com o envio de
fotos e imagens do GPS.
O kit finisher será entregue somente mediante a confirmação do pagamento e o certificado
será disponibilizado no site, após a comprovação do tempo com o envio de fotos e imagens
que possam comprovar a sua participação no desafio virtual.
Você pode optar apenas pela compra do kit no site oficial.
IMPORTANTE: As entregas serão realizadas para o endereço de cadastro, por este motivo
pedimos à gentileza que verifique todas as informações contidas no cadastro e atualize se
necessário para que não haja problemas no recebimento.
A organizadora não se responsabiliza por informações incorretas informadas no cadastro do
participante.
As camisetas são confeccionadas com antecedência de acordo com o tamanho escolhido por
cada participante no processo de compra. Em hipótese alguma o tamanho da camiseta será
alterado, após a efetivação do pedido.
No ato da inscrição on-line, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada
no sistema on-line o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE
RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento.
O Atleta assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar
treinado e gozando de boa saúde. O participante, independente da categoria da qual participa,
isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os organizadores,
patrocinadores e/ou apoiadores da PROVA, de quaisquer responsabilidades que possam
existir.
Todos (as) os (as) Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização
do Evento, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar
do desafio.
. A Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos Atletas que se inscreverem e
realizarem o Evento.
O (a) Atleta é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua condição física e
desempenho.
A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas, despesas
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no Evento.
A direção geral da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição, caso está não
esteja de acordo com o regulamento da prova.
Para o registro de conclusão de percurso, o participante deverá obrigatoriamente enviar os
registros do percurso e tempo registrados por qualquer app de sua escolha.
A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais.
As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para:

contato@runfordiversity.com.br,
ou
através
do
http://www.runfordiversity.com.br/ para que seja registrada e respondida.
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