
REGULAMENTO   –   CORRIDA   SOLIDÁRIA   RUNNERS   ANGELS  

CAPÍTULO   I   –   CORRIDA   CENTRO   CBC  

Artigo   1º.   A   CORRIDA   CENTRO   CBC   é   uma   corrida   virtual   com   fins   de  
arrecadação   de   dinheiro   para   doação   ao   Centro   CBC   de   Apoio   à   Criança  
Carente   com   Câncer.   (http://www.centrocbc.org/)  

Artigo   2º.   CORRIDA   CENTRO   CBC   é   realizada   pela   RUNNERS   ANGELS  
(http://www.runnersangels.com/)  

Artigo   3º.   CORRIDA   CENTRO   CBC   é   uma   corrida   virtual,   sem   local   ou   data  
fixa.   O   Corredor,   após   a   inscrição,   pode   correr   quando   e   onde   quiser   para  
completar   a   distância   escolhida.  

Artigo   4º.   A   corrida   possui   as   seguintes   distâncias:  

- Corrida   de   3Km;  
- Corrida   de   5km;  
- Corrida   de   7km;  
- Corrida   de   10Km;  

 
CAPÍTULO   II   –   INSCRIÇÃO  

Artigo   5º.   Poderá   participar   da   corrida   aquele   que   se   inscrever,   realizar   o  
pagamento   do   valor   correspondente   à   inscrição   no   prazo   determinado,  
expressar   concordância   com   as   normas   deste   Regulamento.  

Artigo   6º.   Os   participantes   são   responsáveis   pela   veracidade   das  
informações   fornecidas   no   sistema   on-line   ou   na   ficha   de   inscrição.   Os  
participantes   concordam   que   o   e-mail   será   o   meio   de   comunicação   utilizado  
pela   empresa   organizadora   para   repassar   informações   e   atualizações  
referentes   à   corrida.  
 
Artigo   7º.   A   quantia   paga   pela   inscrição   não   será   devolvida,   caso   o(a)  
participante(a)   comunique   a   desistência   da   corrida   fora   do   prazo   previsto   no  
artigo.   49   do   Código   de   Defesa   do   Consumidor.  
 
Artigo   8º.   A   inscrição   na   corrida   é   pessoal   e   intransferível,   não   podendo  
qualquer   participante   ser   substituído   por   outro,   em   qualquer   situação.  
 
 



CAPÍTULO   III   –   ENTREGA   DE   KITS  

Artigo   9º.   Como   funciona   após   se   inscrever?  

PASSO   1  
Registre   sua   corrida   com   relógio   GPS,   aplicativo   de   corrida   ou   mesmo  
na   esteira  

PASSO   2  
Valide   sua   corrida   pelo   Ticket   Agora,   dentro   da   sua   área   de   corredor,   na  
opção   “Envie   aqui   seu   comprovante”.  

PASSO   3   
Após   a   validação,   enviaremos   seu   kit   pelos   Correios!   

 
CAPÍTULO   IV   –   ARRECADAÇÃO   PARA   DOAÇÃO  

Artigo   10º.   A   arrecadação   é   feita   através   da   distância   escolhida,   sendo   que  
para   cada   1   Km   percorrido   pelo   participante,   R$   1,00   é   doado   para   a  
instituição   de   caridade.  

CAPÍTULO   IV   –   DISPOSIÇÕES   FINAIS  

Artigo   11º   Em   caso   de   dúvidas   ou   para   demais   informações   técnicas   envie  
um   e-mail   para   contato.runnersangels@gmail.com.  


