SOBRE A V-RUN JOVEM PAN – CORRIDA VIRTUAL
A atividade física é fundamental no combate ao COVID-19, e pensando nisso, a Jovem
Pan promove uma grande corrida virtual.
A V-RUN Jovem Pan – Corrida Virtual será o mais agitado desafio virtual do Brasil com
uma grande cobertura de rádio, ações promocionais, participação de patrocinadores e
interações com os participantes.
Convidamos você para participar desta grande iniciativa que visa fomentar, de forma
responsável e segura, a retomada das corridas em Curitiba.
Os desafios poderão ser realizados até dia 8 de novembro de 2020 nas distâncias 5k,
10k e 21k.
Inscreva-se já e garanta a medalha de honra ao mérito por ter participado desta
grande iniciativa esportiva social promovida pela maior rádio do Brasil.

COMO FUNCIONA V-RUN JOVEM PAN – CORRIDA VIRTUAL
PASSO #1
Escolha sua distância e inscreva-se na página do evento V-RUN Jovem Pan – Corrida
Virtual no site www.esportepraviver.com.br.
PASSO #2
Corra dentro do prazo estabelecido pela organização e registre a distância escolhida e
o tempo utilizando relógio GPS, App’s de corrida ou esteira.
PASSO #3
Valide sua corrida enviando seu comprovante no site Ticket Agora. Acesse seu
cadastro, clique em “Envie aqui seu comprovante” e anexe o print/foto com o registro
de sua corrida.
#Ao efetivar a inscrição da prova o atleta garante o Kit, escolhido no ato da inscrição,
sem necessidade do envio prévio do comprovante de conclusão do percurso.

INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser efetuadas, individualmente ou em grupo, até o dia 05 de
outubro de 2020, no site ticketagora.com.br pelos valores abaixo:
KIT BÁSICO: R$59,90 (+ taxa de conveniência)
KIT COMPLETO: R$79,90 (+ taxa de conveniência)
KIT BÁSICO PROMO DE 21K: R$ 37,90 (+ taxa de conveniência)

KIT COMPLETO PROMO DE 21K: R$ 57,90 (+ taxa de conveniência)

*Kits PROMO 21k são válidos para as distâncias D, E e F, conforme dispostas no
regulamento.
*Grupos de Corridas e Assessorias possuem condições especiais a cima de 10 inscritos.
Para isso, devem entrar em contato pelo e-mail contato@esportepraviver.com.br
Para inscrições em grupo o responsável deverá solicitar vagas no site Ticket Agora.
Assim que receber o e-mail de liberação das vagas, o responsável poderá inscrever
todos os integrantes. Após o pagamento receberá o comprovante das suas inscrições
via e-mail.
Obs: Para a validação da corrida dos integrantes do grupo, esta deverá ser enviada em
um único e-mail para a organização.

DISTÂNCIAS
A) 5km (1 vez de 5km) - O atleta deve completar a distância em um único
percurso.
B) 10km (1 vez de 10km) - O atleta deve completar a distância em um único
percurso.
C) 10km (2 vezes de 5km) - O atleta deve completar a distância em 2 percursos de
5km.
D) 21Km (1 vez de 21km) - O atleta deve completar a distância em um único
percurso.
E) 21Km (2 vezes de 10km) - O atleta deve completar a distância em 2 percursos
de 10,5km.
F) 21Km (4 vezes de 5km) - O atleta deve completar a distância em 4 percursos de
5,25km.

KIT ATLETA
Kit Básico: Vale compras Condor de R$ 20,00, Medalha de participação, Número de
peito impresso e Certificado de conclusão online.
Kit Completo: Vale compras Condor de R$ 20,00, Camiseta manga curta, Medalha de
participação, Máscara, Número de peito, Certificado de conclusão online.
Kit Básico PROMO 21k: Medalha de participação e Certificado de conclusão online.
Kit Completo PROMO 21k: Camiseta manga curta, Medalha de participação e
Certificado de conclusão online.

SOBRE ENVIO DOS KITS
O envio dos itens do kit será realizado até o dia 24 de outubro, conforme a data da
realização da inscrição. O atleta tem as seguintes opções para o recebimento do kit:
1) Entrega via MOTOBOY para CURITIBA com VALOR FIXO de R$ 12,00;
2) Entrega via MOTOBOY para REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA com VALOR
FIXO de R$ 20,00;
3) Entrega via CORREIOS para todo o BRASIL com o VALOR ESTIMADO NO ATO DA
INSCRIÇÃO;
4) Retirada, seguindo os protocolos de cuidados, em LOCAL A SER DEFINIDO nas
seguintes cidades: CURITIBA, PONTA GROSSA, MARINGÁ, LONDRINA,
CASCAVEL, FOZ DO IGUAÇU.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Horário de largada: A Jovem Pan promoverá uma largada promocional e simbólica no
dia 15 de outubro, mas cada participante poderá definir sua largada quando e onde
desejar.
Limite de conclusão: A corrida deve ser realizada até a data limite de 8 de novembro às
23h59.
Cronometragem: O percurso é determinado pelo atleta e aferido por seu GPS,
aplicativos de corrida ou esteira.
* O atleta pode participar de todas as distâncias, correndo ou caminhando,
respeitando a data limite de conclusão da prova.
Todo comprovante passará por análise. O comprovante que apresentar uma ou mais
das restrições abaixo não será aceito. Caso as regras não sejam seguidas, o mesmo
será reprovado. Caso o comprovante seja reprovado, você poderá reenviá-lo para nova
análise.
1. Imagem ilegível;
2. Irregularidades identificadas no comprovante são passíveis de desclassificação;
3. O comprovante não ser da modalidade ou distância escolhidas no ato da inscrição
(corrida de rua, corrida estacionária, esteira).
Seguindo às recomendações de distanciamento social, a participação do atleta na
corrida é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, como
treinadores / assessoria, amigos, familiares e quaisquer outros meios de pacing. O não
cumprimento resultará na desclassificação do participante.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o atleta tem o prazo de 7
(sete) dias corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e estorno
integral do valor da inscrição, após essa data, em hipótese alguma o valor será
devolvido. CDC (Lei nº 8.078/1990).
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação
de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar
o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a
qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato,
monetariamente atualizados.
PERGUNTAS FREQUENTES
É necessário realizar o desafio correndo ou caminhando?
Não. Pelo cunho participativo, a organização não obriga, mas encoraja todos os
participantes a realizar o desafio.
Quais APP’s de corrida são aceitos?
Todos os aplicativos são permitidos desde que ele mostre a distância percorrida e o
tempo. Os mais usados são RunKeeper, Nike Run Club, Strava e Runtastic. Você
também pode enviar foto do seu relógio GPS. Os mais usados são Garmin, Tom Tom e
Polar.
Posso receber a medalha sem correr?
Sim, porém o principal objetivo da prova é promover a atividade física e, sendo assim,
o estímulo à execução do percurso escolhido. Então força na paçoca!
Posso correr na esteira?
Sim. Neste caso é necessário tirar uma foto do painel mostrando a distância e o tempo.
A V-Run Jovem Pan tem classificação?
Sim. Os resultados serão divulgados e promovidos e são dispostos em ordem de tempo
(performance).
POLÍTICA DE DESISTÊNCIA/TRANSFERÊNCIA
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o atleta tem o prazo de 7
(sete) dias corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e estorno
integral do valor da inscrição, após essa data, em hipótese alguma o valor será
devolvido.
CDC (Lei nº 8.078/1990) - Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de
7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço,

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste
artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão,
serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
Caso o atleta apresente algum problema de saúde ou lesão que impeça sua
participação na corrida, o mesmo estará sujeito as condições descritas no item
“políticas de desistência e reembolso” e “Política de alteração de distância ou
transferência da inscrição” dispostas nesse regulamento.
Solicitações de alteração e/ou transferência de inscrição, poderão ser realizadas a
qualquer momento antes de enviar o comprovante de conclusão da prova e mediante
pagamento de uma taxa no valor de R$10,00 (Desde que os preços sejam iguais).
O atleta que solicitar a transferência de inscrição e tenha optado pelo kit com
camiseta, a troca de tamanho estará sujeita a disponibilidade de estoque.
A Organização não garante o atendimento e reserva-se o direito de negar um pedido
de alteração de distância ou transferência de inscrição, devido a indisponibilidade de
materiais para esta ação ou o não atendimento das condições estabelecidas para tal
solicitação.
A alteração de distância ou transferência da inscrição não assegura a troca dos itens do
kit. A troca fica a critério da organização e está sujeita a disponibilidade a grade
disponível de materiais;
É de total responsabilidade do atleta beneficiário o preenchimento correto de todos os
campos da ficha de inscrição.
O preenchimento incorreto poderá acarretar na desclassificação do atleta da corrida
virtual.
É de total responsabilidade do atleta a conferência prévia de todos os seus dados
inseridos no sistema de inscrição, não serão aceitos pedidos para correção dos dados
após a realização da corrida virtual;
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar, a
qualquer momento, a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de
segurança pública, saúde pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou motivos de força
maior.
O cancelamento e/ou suspensão da corrida virtual por qualquer um destes motivos
resultará na ausência de responsabilidade da Organizadora quanto à realização de uma
nova corrida, que será considerada como realizada. Neste sentido, os atletas declaram
estar cientes que:
No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos da eventual suspensão da
corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, saúde pública, vandalismo

e/ou casos fortuitos ou de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para a
empresa organizadora; e
Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao atleta, tampouco a
devolução do valor de inscrição.
Na hipótese de adiamento da corrida por motivos de segurança pública, saúde pública,
vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força maior, e a consequente divulgação de
novas datas, os atletas inscritos estarão automaticamente inscritos para a
nova data da corrida virtual.
No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos do eventual adiamento da
corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, saúde pública, vandalismo
e/ou casos fortuitos ou de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para a
empresa organizadora; e
Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao atleta, tampouco a
devolução do valor de inscrição.
A Comissão Organizadora se reserva o direito de adiar e/ou mesmo cancelar a corrida
virtual por motivos injustificáveis desde que com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias antes da data limite para conclusão da corrida, comunicando aos inscritos esta
decisão por meio de aviso eletrônico encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição e
publicação no site oficial da corrida, sendo que:
Na hipótese de adiamento da corrida por motivos diferentes das citadas acima, e a
consequente divulgação de nova data os inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias,
contados da comunicação aos inscritos, para solicitar a devolução do valor da
inscrição, em sendo de seu interesse, por meio de contato eletrônico
(contato@esportepraviver.com.br), sob pena de renúncia a este direito; e
Na hipótese de cancelamento da corrida, por motivos diferentes das citadas acima os
inscritos deverão solicitar o reembolso da inscrição no prazo de 07 (sete) dias contados
da comunicação aos inscritos, por meio de contato eletrônico
(contato@esportepraviver.com.br), sob pena de renúncia a este direito.
A devolução do valor da inscrição será realizada pela Comissão Organizadora dentro de
até 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação de reembolso.
O atleta declara estar ciente que a devolução referida acima se limitará ao valor
efetivamente pago pelo atleta na inscrição. A Comissão Organizadora não poderá se
responsabilizar por quaisquer outras despesas, independentemente de sua natureza.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Ao fazer sua inscrição, o ATLETA concorda plenamente com o regulamento da corrida
virtual, declara encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para correr o
percurso escolhido.
O ATLETA assume no ATO DA INSCRIÇÃO que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética, assim como também assume estar apto e ter treinado
adequadamente para a corrida virtual.
O ATLETA exime de qualquer responsabilidade o organizador da corrida virtual de
qualquer acidente ou intercorrência médica na realização desse evento. Tanto dentro
de um estabelecimento comercial, residência ou pelas ruas de qualquer cidade do
Brasil e do mundo.
A organização da corrida virtual reserva-se ao direito exclusivo de comercializar as
fotos e filmagens oficiais da corrida virtual.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da corrida virtual.
A organização não se responsabiliza por transporte, hospedagem e alimentação para
nenhum atleta até local escolhido para realizar a corrida virtual.
Ao participar desta corrida virtual, cada participante cede todos os direitos de
utilização de sua imagem renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer
outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta
e próximas corridas.
A Direção Geral da corrida reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
O descumprimento desse regulamento causará a desclassificação do atleta.
Os resultados oficiais da corrida virtual serão informados através do site oficial da
corrida virtual no prazo de até 72 horas após a conclusão da corrida virtual.
Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de
todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens
supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não
recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição
imputada pelos organizadores da corrida virtual. Este regulamento poderá sofrer
alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização ou ainda por
motivos legais ou motivo de força maior.

ORGANIZAÇÃO
Nosso Time Eventos Esportivos
Dúvidas e informações via e-mail: contato@esportepraviver.com.br

