REGULAMENTO TRANSFORMERS RUN VIRTUAL

A Transformers Run Virtual permite aos atletas correr onde e quando quiser a partir de 23 de
outubro de 2020, com a participação de atletas de ambos os sexos regularmente inscritos. A
Transformers Run Virtual é organizada pela Sagaz Esportes.

1. PROVA
1.1 A Transformers Run Virtual será realizada no formato "Corrida Virtual" onde o “atleta”
pode correr onde e quando quiser a partir de 23 de outubro de 2020.
1.2 A corrida terá como opções as distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros, a serem percorridos por
pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas e doravante denominados atletas.
1.3 As inscrições para participar da Transformers Run Virtual obedecerão aos seguintes
valores:
KIT CONQUISTA: composto por medalha: R$ 49,00
KIT TEAM AUTOBOTS: composto por medalha e camiseta temática dos Autobots: 89,90
KIT TEAM DECEPTICONS: composto por medalha e camiseta temática dos Decepticons: 89,90
KIT COMPLETO AUTOBOTS: composto por medalha, camiseta e meia temáticas dos Autobots:
109,90
KIT COMPLETO DECEPTICONS: composto por medalha, camiseta e meia temáticas dos
Decepticons: 109,90
Nota: A organização se reserva o direito de definir lotes promocionais. Os descontos não são
cumulativos.

2. REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL.
2.1 Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade pela as
informações fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto
para praticar atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e
regras da competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação;
2.2 Ao participar desta corrida virtual, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de
sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções,
internet e qualquer mídia, em qualquer tempo;
2.3 O valor pago pela inscrição não será devolvido, caso o(a) atleta comunique a desistência da
compra fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (7 dias após a
compra).

2.4 A organização da corrida virtual bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida virtual,
seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e
exclusiva responsabilidade do autor;
2.5 A Organização da corrida virtual recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a
realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes;
2.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender a corrida virtual por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade
de qualquer comunicado prévio aos participantes.

3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para a Transformers Run Virtual serão realizadas no site
www.ticketagora.com.br
3.2 As inscrições terão os valores descritos no item 1.3.
3.3 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscritos da corrida virtual em função de necessidades /
disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.
3.4 Procedimento para a inscrição:
3.4.1 Acessar o site www.ticketagora.com.br, fazer a busca por Transformers Run Virtual, clicar
no botão “INSCREVA-SE” no canto direito da tela, cadastrar-se no site ou fazer o login caso já
tenha cadastro, seguir os procedimentos escolhendo a distância e o tipo de kit que lhe agrada
assim como a forma de pagamento e, por fim aceitar os termos de responsabilidade da
corrida.
3.4.2 As opções para escolha do tamanho da camiseta do kit estarão entre os passos no
processo de inscrição.
3.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum
motivo.
3.6 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível de repassar para terceiros.

4. COMPROVAÇÃO E ENTREGA DE KITS
4.1. Corra a quilometragem escolhida e faça um print do aplicativo de corrida de sua
preferência ou tire uma foto de seu relógio GPS ou do painel da esteira contendo tempo e
distância da prova. para iniciar o processo de validação;
4.2. Acesse www.ticketagora.com.br, abra seu cadastro. Busque o desafio em que se inscreveu
para validar a sua corrida virtual.
4.3. Para validar, clique em “Envie aqui seu comprovante”, anexe a imagem do seu tempo e
distância registrados.

4.4. Iremos analisar todos os comprovantes enviados. Para reduzir os riscos de reprovação da
imagem, certifique-se de ter seguido as regras abaixo. No caso de reprovação, você poderá
fazer um novo envio que iremos avaliar novamente.
4.4.1. A imagem está legível?
4.4.2. A distância percorrida é a mesma escolhida no momento da inscrição?
4.4.3. O comprovante é o mesmo da modalidade escolhida no momento da inscrição?
4.5 iremos validar a comprovação da sua corrida. Se não houver irregularidades, iremos enviar
o código de rastreio para consultar a situação do seu pedido no site dos Correios. Seu kit será
entregue em sua casa

5. ENTREGA DE KIT:
5.1 O Kit somente será enviado para você mediante a comprovação de pagamento da inscrição
e aprovação do seu comprovante no site Ticket Agora.
5.2 A medalha de participação somente será enviada juntamente com o kit se o inscrito
comprovar sua corrida virtual.
5.3 O valor do frete é adicionado no processo final de compra.
5.5 O realizador da corrida virtual se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos
variados de camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque.

6. RANKING
6.1 Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo registrado pelo GPS,
painel da esteira ou aplicativo de celular.
6.2 Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil.
6.2.1 O ranking além de classificação geral será dividido por Estado, Idade e Sexo.

7. PREMIAÇÃO
7.1 Para todos os atletas inscritos na corrida virtual e que comprovem sua corrida virtual
receberão a medalha de participação mediante a comprovação da corrida virtual no site Ticket
Agora.
7.1.1 O atleta que não comprovar seu tempo no site Ticket Agora não receberá a medalha de
participação junto com o kit.
7.2 Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe
organizacional da corrida virtual.

