
 

REGULAMENTO – ACELERUN 

Nível de intensidade: baixa 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O principal objetivo da empresa Acelera Esportes com a corrida ACELERUN é contribuir com a sociedade 

através do esporte em busca de plenitude, equilíbrio mental e físico. Somos uma empresa formada por 

pessoas que amam esportes e tecnologia. Nossa missão é transformar o esporte através da tecnologia, 

democratizando, formando novos conceitos, criando uma cultura emergente revolucionária, e o mais 

importante… ACELERANDO a carreira de atletas engajados, que buscam a alta performance no que fazem! 

Venha Acelerar com a gente! 🏃 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

A corrida ACELERUN é um evento virtual onde o candidato terá que percorrer uma das distâncias 

propostas pela empresa Acelera Esportes, sem cunho competitivo, apenas desafiando a si mesmo, em 

busca da sua melhor versão! A corrida será livre de modalidades podendo ser freestyle, pista, cross, country, 

trail run, etc. O candidato deverá utilizar os aplicativos habilitados para o evento, afim de monitorar seu 

rendimento durante a corrida. Todos os participantes que atingirem a distância estabelecida no prazo 

definido, receberão em sua casa, no final do evento, uma camisa oficial, medalha de honra ao mérito, você 

será adicionado ao vídeo oficial do evento, e seu perfil será divulgado em nossas redes sociais!  

 Além disso, todos os inscritos que chegarem lá, terão 30% de desconto para participar do nosso 

maior e mais aclamado evento o Top Runners – Que será um evento de cunho competitivo, de alta 

intensidade, onde as primeiras colocações receberão prêmios em dinheiro, todos os atletas inscritos que 

acelerarem e chegarem lá (percorrerem alguma das distancias propostas), receberão camisa e medalha, e 

claro, terão seu perfil anunciado em nossas redes sociais para todos nossos parceiros, clientes e apoiadores, 

e estarão na mira dos nossos olheiros. 👀 

DISTÂNCIA 

 

O participante deverá escolher no ato da inscrição a distância de sua preferência de 5, 10 ou 15 km.  

 

DATA 

 

O desafio deverá ser cumprido em qualquer data, entre os dias 01/12/2020 e 31/12/2020. Não será 

considerado qualquer registro do cumprimento do desafio fora dos limites da data estabelecida. 

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 30/11/2020 

LIMITE DE VAGAS: 50.000 



FUNCIONAMENTO 

 

Como se trata de um evento virtual, e também por estarmos em meio à uma pandemia. O local para 

cumprimento do desafio ficará a critério do participante. Como já especificado, não avaliaremos 

complexidade do trajeto, intensidade, modalidade, tempo, nem velocidade, todos serão recompensados 

mediante conclusão comprobatória da distância escolhida no ato da inscrição. As atividades serão avaliadas 

pela organização por marcações realizadas pelo participante em algum dos seguintes aplicativos 

habilitados: STRAVA, NIKE RUN CLUB ou RUNTASTIC, NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE 

OUTROS APLICATIVOS.  

Após a validação do pagamento referente à inscrição, o candidato receberá por e-mail a confirmação da 

inscrição da corrida, e ele será adicionado no grupo do WhatsApp correspondente com a distância por ele 

escolhida.  

 

Todos os participantes que concluírem o desafio irão automaticamente fazer parte do nosso grupo de 

atletas “Aceleradores” e poderão participar dos foruns, discussões, sugerir novos eventos, e terão a 

oportunidade de contribuir com o ecossistema esportivo no Brasil em conjunto com nossa equipe de 

aceleradores!   

 

 

PREMIAÇÃO DE HONRA AO MÉRITO 

 

Todos os candidatos estão aptos a receberem a CAMISA e a MEDALHA de participação na conclusão do 

desafio, desde que seja atendido o seguinte critério: 

 

ACELERUN –  5  -  O atleta deverá percorrer um trajeto de 5 Km 

ACELERUN –  10 - O atleta deverá percorrer um trajeto de 10 Km 

ACELERUN –  15 - O atleta deverá percorrer um trajeto de 15 Km 

 

Para comprovação de conclusão da distância percorrida, deverá ser enviado à equipe o resultado final do 

trajeto que será gerado pelos aplicativos STRAVA ou NIKE RUN CLUB ou RUNTASTIC no grupo do 

WhatsApp, o qual o participante estiver inscrito.  

 

KIT 

 

O kit do participante será composto por UMA camisa de participação personalizada, e UMA linda medalha 

personalizada. 

INSCRIÇÃO DE EQUIPES  

Serão permitidas inscrições de times/equipes formadas por no MÍNIMO 10 MEMBROS que poderão 

realizar o evento em concomitância ou isoladamente. As equipes cadastradas deverão possuir um NOME e 

um BRASÃO (LOGO) que deverão ser informados no ato da inscrição. O nome e o brasão serão estampados 

na camisa em um espaço reservado para cada membro da equipe. As equipes terão 10% de desconto no 

ato da inscrição.    

 



 

IDADES PERMITIDA: 

 

Idade mínima 16 anos 

Idade máxima 70 anos 

LOTES 

1° Lote - R$ 39,90 - Os primeiros 100 

2° Lote - R$ 49,90 - Virada em 200 

3° Lote - R$ 59,90 - Virada em 300 

4° Lote - R$ 69,90 - Virada em 400 

5° Lote - R$ 79,90 - Virada em 500 

6° Lote - R$ 89,90 - Acima de 600 

7° Lote - R$ 99,90 - Acima de 700 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Caso houver menos de 100 (CEM) inscritos no evento, a organização poderá cancelar o evento, estornando 

o valor das inscrições integralmente sem quaisquer prejuízos financeiros em até 30 dias úteis após a data 

de início prevista para a realização do desafio. Em caso de solicitação de estorno da inscrição por parte do 

participante no período de até 7 dias à contar da data de pagamento o valor da devolução será integral, até 

15 dias a contar da data do pagamento, o valor será de 75% da inscrição, até 30 dias a contar da data de 

pagamento, o valor será de 50% do valor da inscrição, após os 30 dias não haverá devolução de inscrição, 

podendo ser, esse crédito negociável para outros eventos dessa organização. 

O participante que agir de forma desrespeitosa, que agrida ou ofenda a moral de outro no grupo, terá sua 

participação cancelada ao evento e o mesmo não terá direito a restituição da inscrição. 

As imagens disponibilizadas pelos participantes no grupo poderão ser utilizadas nas redes sociais ou site 

com autorização previamente acordada por meio da confirmação da inscrição e disposto desse 

regulamento. As cores das camisetas podem variar de acordo com a disponibilidade em estoque do 

fornecedor. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Os dados preenchidos no formulário de inscrição serão utilizados para envio do kit premiação, a falta ou o 

erro de informação por parte do participante não garantirá o envio do kit ou troca do mesmo. Sugerimos 

consultar avaliação e autorização médica antes de iniciar qualquer atividade física. Informamos que todas 

as orientações do Ministério da Saúde para a prevenção dos riscos de contágio em período de Pandemia 

Corona vírus sejam obedecidas a fim de manter a integridade física de todos os participantes assim como de 

outras pessoas. Não pratique atividades coletivas: Evite aglomerações, em casos necessários utilize 

máscaras e álcool gel 70, evite locais com restrições de acessos determinadas por órgãos públicos 

 


