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REGULAMENTO – II CORRIDA E CAMINHADA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA 

ETAPA VIRTUAL 
 
 

A PROVA 

 
O evento esportivo, aqui denominado “Corrida Virtual”, será realizado na categoria individual (masculino e 
feminino) dentro do período de 01 a 31 de outubro de 2020, podendo ser realizado em qualquer lugar e 
horário de preferência do participante. 
Este evento virtual é organizado pelas empresas Speed Eventos Esportivos e Equipe Filhos do Vento, aqui 
denominadas “Organizadoras”. 

Modalidades 

A Prova contará com as seguintes Modalidades: 
 

 Caminhada de 3 km 
 Corrida de 5 km 
 Corrida de 10 km 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão abertas no dia 24 de agosto de 2020 e encerram em 30 de setembro de 2020 ou até 
atingir o limite de participantes estabelecido pela organização. 
 
As inscrições deverão ser efetuadas através do site https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-
caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847 

 
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line 
ou na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o “TERMO DE RESPONSABILIDADE” parte 
integrante deste regulamento. 
 
A organização do II CORRIDA E CAMINHADA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA poderá, a qualquer 
tempo, suspender ou prorrogar prazos assim como adicionar ou limitar o número de inscrições das provas 
em função de necessidades técnicas/estruturais sem aviso prévio. 
 
Obs: Em caso de pagamento via boleto bancário e o atleta não realizar o pagamento no prazo indicado, a 
organização poderá anular o pedido de inscrição. 
Ter completado a ficha de inscrição online não implica a confirmação da vaga. A vaga estará garantida 
exclusivamente através do pagamento total da inscrição dentro do prazo concedido pelo sistema. A geração 
de um novo boleto estará sujeita à disponibilidade de vagas. 
 
Qualquer dúvida favor enviar um e-mail para: contato@speedcorrida.com 
 
 

https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
mailto:contato@speedcorrida.com


                                    

2 

 

Cancelamento 

Em caso de desistência de participação, o processo de devolução do valor pago é o seguinte: 
 

 Só serão considerados os casos solicitados por e-mail para: contato@speedcorrida.com, 7 dias 
corridos após a efetivação do pedido e desde que seja a menos de 48 horas do início do evento, 
com as informações solicitadas pela organização e caso o kit ainda não tenha sido encaminhado aos 
Correios; 

 Poderá ser devolvido o valor integral do pagamento da inscrição, sendo descontado a taxa de 
comodidade do site de inscrições, o imposto pago pela organização e o valor do Doc de 
transferência de acordo com o banco solicitado; 

 

Valores das Inscrições 

 KIT BÁSICO - Nº de peito digital + certificado digital – R$ 14,90 
 KIT 1 – Máscara alusiva ao evento + nº de peito + certificado digital – R$ 29,90 
 KIT 2 – Máscara alusiva ao evento + nº de peito + certificado digital + medalha – R$ 39,90 

 

Doações 

No ato da inscrição haverá a opção de doação nos valores de R$ 10, R$ 25, R$ 50, R$ 100 e R$ 500 para o 
Hospital Mario Kroeff (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CANCEROSOS, CNPJ: 
33.816.794/0002-04), sendo descontado 5% da quantia por taxa de impostos do site. 

Comprovação de Participação do Atleta 

O atleta deverá enviar a comprovação de seu resultado em link que será disponibilizado na própria página 
de inscrição do evento, localizada no site https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-
preveno-ao-cncer-de-mama-30847 dentro do período de 01 a 31 de outubro de 2020 (não serão aceitos 
envios fora deste período). 
 
Após o envio da comprovação, o resultado será avaliado pela organização do evento podendo, ou não, 
aprovar e validar o resultado. Caso o resultado não seja aprovado, o atleta deverá enviar uma nova 
comprovação para a análise de resultado, e para tal, talvez seja necessário que se refaça (dentro do prazo 
proposto) a corrida ou caminhada. 
 
Valerá apenas o primeiro (único) registro por participante inscrito.  
 
O atleta deverá submeter o resultado através do preenchimento das informações solicitadas no site, além 
do envio (pelo próprio site) de foto ou “print” que comprove que cumpriu a distância referente a 
modalidade a qual estava inscrito e que identifique o tempo em que concluiu. 
Serão analisadas apenas as fotos ou “prints” de: 

 Aparelho celular (ou outro aparelho) que tenha GPS; 
 Aplicativos (celular, computador...) que comprovem a distância e o tempo percorrido 
 Painel de esteira ou 
 Relógio que tenha GPS  

file:///C:/Users/Alexandre%20Lima/Downloads/contato@speedcorrida.com
https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
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Resultados 

Os resultados serão disponibilizados no site do https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-
de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847 

 
Haverá apenas a classificação nas categorias “geral masculino” ou “geral feminino” de acordo com as 
modalidades da prova. Esta classificação será disponibilizada no site do Ticket Agora, não havendo 
nenhum tipo de premiação. 

ENVIO DO KIT  

Os kits serão enviados a partir do mês de setembro pelos Correios ou empresa contratada de logística, onde 
a organização não se responsabilizará por imprevistos no prazo de entrega. O custo de envio será calculado 
através do site do Ticket Agora e repassado ao atleta no ato da inscrição. 
 
Os kits serão enviados aos endereços dos atletas mediante o cadastro informado no site 
www.ticketagora.com.br, caso o endereço cadastrado no site não esteja atualizado, a organizadora do 
evento não irá se responsabilizar pela não entrega.  
 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

 

24/08/2020 – Segunda-feira 
Abertura das inscrições no site https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-
cncer-de-mama-30847 

 
30/09/2020 – Quarta-feira 
Encerramento das inscrições 
 
01/10/2020 - Quinta-feira 
Início do prazo para realização do desafio e envio de comprovação de tempo 
 
31/10/2020 - Domingo 
Término do prazo para realização do desafio e envio de comprovação de tempo 

REGRAS GERAIS PARA OS PARTICIPANTES 

 
 É de responsabilidade do participante estar bem preparado para a prova. Isto é, gozar de boa saúde 

geral, bem como ter um nível aceitável de preparação. A inscrição na prova não assegura nem 
cobre esta responsabilidade. 

 A Organização recomenda que todos os participantes realizem uma consulta médica prévia à 
corrida para assegurar-se que está apto para o esforço. 

 A Organização, através dos fiscais autorizados, reserva-se o direito de aceitar ou não os resultados 
submetidos pelos atletas no site. 
 
 

https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
http://www.ticketagora.com.br/
https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
https://www.ticketagora.com.br/e/ii-corrida-e-caminhada-de-preveno-ao-cncer-de-mama-30847
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 Cada corredor deve ter conhecimento das possíveis consequências da prática de uma atividade 
deste tipo, deverá, portanto, assumir e ser responsável por qualquer gasto relacionado a 
emergências médicas. 

 O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras de competição.  
 A Organização prevê uma quantidade de vagas por prova. A mesma poderá ser reduzida ou 

ampliada se for considerado que esta ação não prejudicará o desenvolvimento normal da prova e 
dos participantes inscritos previamente. 

 O atleta deverá correr toda a distância, individualmente, de acordo com a modalidade em que se 
inscreveu. 

 As imagens obtidas na competição poderão ser utilizadas pela Organização e pelas empresas 
patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados ao 
mesmo. Os competidores que aceitarem participar deste evento não terão direito a realizar 
reclamações referente ao direito de imagem. 

 Responsabilidades: Ao inscrever-se, o participante aceita o presente regulamento e declara: 
 Estar fisicamente apto para a competição. 
 Ter efetuado os controles médicos necessários, que garantam sua saúde.  
 Estar treinado para o esforço. 
 Ser consciente dos riscos que a atividade implica. 
 Eximir os Organizadores, e os patrocinadores de toda a responsabilidade por acidentes pessoais; 

danos e/ou perdas de objetos que possa ocorrer antes, durante ou após sua participação na prova. 
 O percurso deverá ser todo percorrido a pé, não estando permitido a utilização de outros meios de 

locomoção que possam gerar vantagem ao corredor. 
 Não cumprir com a distância em que se inscreveu, obtendo uma vantagem, será motivo de 

desclassificação. 
 

COMUNICAÇÃO 

Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades o site: 
www.ticketagora.com.br 
 
O participante deverá consultar periodicamente o site a fim de estar informado das novidades e possíveis 
modificações, ou imprevistos. 
 
Boa prova e sejam bem-vindos 
 
Organizador: Speed Eventos Esportivos e Equipe Filhos do Vento 
E-mail: contato@speedcorrida.com 
  
 

 
 

http://www.ticketagora.com.br/
mailto:contato@speedcorrida.com

