
REGULAMENTO 
  

DESAFIO 100k Runners dos Pimentas 
 
Regulamento 2020 – versão 1.0 
 
 
1. Prova 
 
O Desafio Virtual da Equipe Runners dos Pimentas, denominado DESAFIO 100K será 

um evento onde os treinos serão realizados onde e quando o atleta achar 

conveniente, no período de 15/08 até 15/09. A partir do dia 15/08, o mesmo 

deverá realizar seus treinos, até computar a soma de 100 km, tendo como data 

limite o dia 15/09 para finalização. Os treinos poderão ser realizados tanto 

dentro, como fora de casa. São válidos todos e quaisquer Kms (Corrida e 

caminhada, podendo alternar os dois) que contribuam na evolução do atleta, então 

comece, corra, treine, desafie-se! Após a conclusão dos 100km, o atleta deverá 

postar nas redes sociais, uma foto com a informação de conclusão do Desafio, da 

forma como achar melhor, sendo obrigatória a marcação da equipe Runners dos 

Pimentas, e postagem para emissão de certificado virtual. Além da Inscrição o 

participante deverá se comprometer a doar 1 kg de alimento não perecível, na 

retirada do seu kit, que será doado a uma instituição escolhida posteriormente 

ao fim do desafio e divulgado nas redes sociais. 

 
 
2. Inscrições, Valores e Prazos: 
 
As inscrições serão feitas VIA INTERNET pelo site Ticket Agora  para todos os atletas 

no período de 04/08 a 14/08 ou quando for atingido o número máximo de 1000 

inscritos. 

 

2.1 Valores das inscrições: 
 
Kit básico: 
 
MEDALHA + máscara (brinde) 

Terá direito ao: Certificado digital de conclusão do desafio  

Valor de R$ 25,00 + mais taxa do site 

 
Kit premium: 
 
MEDALHA + CAMISETA + máscara (brinde) 

Terá direito a: Certificado digital de conclusão do desafio  



Valor de R$ 55,00 + mais taxa do site  

O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do 

PAGAMENTO, confirmação da transferência ou aprovação da administradora do 

cartão de crédito ou boleto. 

 
3. Envio pelos correios  

Se preferir receber pelos correios, a tarifa cobrada pela entrega do kit, será de inteira 

responsabilidade do atleta inscrito. No site será cobrado o valor, quando inserido o 

endereço de entrega. O mesmo não poderá ser alterado.  

  
3.1 Motoboy 

Na opção de entrega pelo motoboy, o valor é cobrado por kit. As equipes inscritas 

também poderão optar pela entrega coletiva, valor combinado posteriormente com o 

motoboy. Válido somente para Grande São Paulo e Capital. 

 
4. Retirada 

A entrega das medalhas e a retirada serão feitas a partir do 15/09 

 
Teremos a princípio 03 pontos de retirada: 
 
1° PONTO  

(Horário a definir) 

CEU Paraíso Guarulhos 

R. Dom Silvério, S/N - Vila Paraiso, Guarulhos - SP, 07242-101 

 

2° PONTO  

(Horário a definir) 

Parque Ibirapuera 

Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04094-050 

 

3° PONTO  

 (Horário a definir) 

Local a ser definido conforme necessidade e localização da maioria dos atletas 

inscritos. 

 

Não haverá em hipótese alguma devolução do valor da inscrição caso haja 

desistência. 

 

 



 5. Regras Gerais para participação  

 
O kit será entregue a todos que pagaram o valor integral da inscrição, finalizando, ou 

não o desafio, sendo de sua responsabilidade a finalização do mesmo. 

O atleta declara que as informações prestadas no ato de sua inscrição 

são verdadeiras e assume total responsabilidade, sobre elas. 

 O organizador tem total autoridade de adiar, suspender e antecipar o evento sob 

informações previamente divulgadas. 

 O atleta assume que participa deste desafio por livre e espontânea vontade, que é 

conhecedor de seu estado de saúde, capacidade atlética e que treinou 

adequadamente para esse desafio, isentando de qualquer responsabilidade os 

ORGANIZADORES em seu nome e de sucessores. 

O organizador recomenda rigorosa avaliação médica prévia, a realização de teste 

ergométrico a todos os participantes deste desafio. 

 

6. Declaração: 

Autorizo por meio desta o uso de minha imagem para finalidades legitimas para tv, 

jornais, revistas, internet, vídeos, e toda rede social. 

 

7. São válidos para finalização do Desafio 100k Runners dos Pimentas: 

Treinos individuais de corrida e caminhada ou alternar os dois, em equipe e/ou família, 

treino com amigos, em grupos, trilhas, esteiras, e corridas oficiais 

 

8. Realização: 

Organização: Equipe Runners dos Pimentas 

E-mail: runnersdospimentas@gmail.com 

Whatsapp: (11) 98220-2436 Anderson / (11) 99507-7415 Debis 

 
A prova é uma realização da Equipe Runners dos Pimentas, Guarulhos - SP, 

representada por Anderson Dubang inscrito no CPF.: 292.719.858-69, doravante 

denominado como organizador. 

 

ATENÇÃO: Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são 

obrigados a ter conhecimento deste regulamento. 

Ao solicitar a inscrição o competidor deve ler o Regulamento. 

 


