1ª ETAPA PICADEIRO VIRTUAL DA CORRIDA DA ALEGRIA 5km, 3km Corrida Estacionária.

1. 1ª Etapa Picadeiro da Corrida Circus 5km, 3km (Corrida Estacionária) será realizada
no dia 07/02/2021 local You Tube BodyeSoul-Corpo&Alma
2. A largada da prova acontecerá às 9h00. A data limite para as inscrições da Etapa Picadeiro
Virtual ao Vivo será até o dia 06 de Fevereiro de 2021 , ou até as vagas se esgotarem;
3. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos e faixa etárias, devidamente
inscritos de acordo com o Regulamento da prova;
3.1 Participantes da faixa etária igual ou acima de 60 anos, pagará metade do valor. A idade
será comprovada mediante documento original com foto que deve ser apresentado na retirada
do kit; Deficientes físicos, intelectuais e visuais, também tem o direito de pagamento de 50%
mediante ao lado apresentado a empresa Body&Soul, através do e-mail:
bodyesoul@bodyesoul.com.br
3.2 Todo participante é responsável pela veracidade das informações fornecidas no ato da
inscrição, podendo, em caso de fraude, ser excluído da competição e ter anulada eventual
classificação, assim como responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental;
4. A idade mínima autorizada para participação nos 5 km é de 13 anos sendo que, nestes casos,
um responsável maior deverá cuidar da inscrição.
5. A prova terá duração máxima de 45 ( quarenta e cinco minutos) após a largada dos atletas;
6. A inscrição na Corrida Circus Picadeiro Virtual 5km/3km, pode ser transferida, informando os
dados do outro atleta até 45 dias da data da prova. Caso não seja informado, o participante será
automaticamente desclassificado;
8. As inscrições serão realizadas inicialmente pela Internet através do site Ticket Agora cabendo
ainda à organização a determinar qualquer outro(s) local de inscrições além deste e informar
através do site do evento;
8.1 O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma;
8.2 O Valor da inscrição não inclui o frete, que fica por conta do Atleta como taxas do site do
Ticket Agora.
8.2 A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, mudar a
quilometragem do KM sem prévio aviso;
Comprovação e Entregas de kits:
9.0. Corra a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida virtual ou
relógio GPS mostrando o seu rosto dentro de casa, tempo e a distância que fez da corrida
estacionária;








Acesse o seu cadastro no dia 06/02/2021 após final da prova ao Vivo que será realizada
pelo canal do You Tube Body&Soul-Corpo e Alma em que se inscreveu para validar a sua
corrida virtual.
Para validar, clique na descrição. “Enviei aqui seu comprovante”, 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.
O comprovante só será aceito para participar do Ranking se for da corrida estacionária
a utilizada do evento ao vivo.
Após validação e comprovação de sua corrida virtual ao vivo, já fica concorrendo ao
ranking para classificação. Celebre suas Conquistas!!

9.1 A entrega do KIT DO ATLETA fora do Estado de São Paulo será realizada no dia 15/02/2021
obedecendo a ordem de pedido.
9.3 Ao cadastrar o endereço para envio do Correio PRESTAR ATENÇÃO, pois se o endereço
estiver ERRADO. Não serão aceitas reclamações cadastrais após o envio do kit, acontecendo erro
cadastral de endereço será cobrado uma nova taxa para o segundo envio.
9.4 O kit pré-prova será composto por dois kits sendo um kit Alegria composto por medalha ,
sacola, nariz de palhaço, camisa promocional. Kit Econômico composto por medalha e nariz de
palhaço.

10. Premiação: Todos os atletas participantes da corrida estacionária de 3e 5km que concluírem
a prova receberão medalhas, não haverá premiação de troféu por tempo, apenas classificação;
10.3 será permitido a inscrição para quem quiser adquirir o kit e correr externamente, só não
irão participar das premiações de classificação geral e troféus, porém tem que comprovar que
correu e enviar para o email bodyesoul@bodyesoul.com.br.

11. O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o
Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor (a) de
seu estado de saúde.
12. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela integridade física e saúde
dos mesmos;
15. A organização poderá suspender e/ou adiar a prova por qualquer questão que ponha em
risco a segurança de seus participantes, bem como atos públicos, vandalismo, desastres naturais
e/ou motivos de força maior;
16. A organização da Corrida Circus reserva-se o direito de seguir as normas de saúde OMS para
a realização do evento;

17. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem
todos os direitos de utilização de sua imagem para a Corrida Circus, seus patrocinadores,
apoiadores e a organização da prova;
17.1 Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores,
renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e
fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de
divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à
aprovação dos organizadores da prova por escrito;
23. O Diretor Geral da Prova reserva-se ao direito de rejeitar qualquer inscrição, bem como
desclassificar o participante;
24. Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao email:
bodyesoul@boduesoul.com.br ou através do site: www.bodyesoul.com.br para que sejam
registradas e respondidas a contento.
25. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela ORGANIZAÇÃO e/ou por
seus ORGANIZADORES e REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.
25.1 Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação;
26. Ao se inscrever nesta prova virtual, o atleta assume automaticamente a 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 do evento.
27. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 1ª
Edição Virtual o de 2021 da Corrida da Alegria Etapa Picadeiro que será realizada virtualmente
ao vivo pelo You tube, nem utilizarei meios de divulgação e promoção, nenhum material
publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e
também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos
participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades, das áreas acima descritas.
28. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou
prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que
aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas às
mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em
locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem

autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em
qualquer tempo.
29. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE,
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que
vier a ocorrer comigo por conseqüência da minha participação nesta PROVA.

