. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO
1.1. A corrida virtual Outubro Rosa e Novembro Azul, do Instituto da Mulher
tem por objetivo além de estimular a prática esportiva também lembrar a
importância da conscientização dos dois meses, unindo corredores da região
do Estado de São Paulo sem caráter competitivo.

1.2. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da equipe
Instituto da Mulher Brasileira

A PROVA
2.1 A corrida virtual Outubro Rosa terá apenas uma modalidade de
participação, sendo está de 5km e que será realizada no dia 22 de outubro de
2020 com largada ás 6h do seu ponto de partida favorito.
2.2. Os 5km devem ser contínuos não será permito realizar em dias diferentes
ou com pausas.
2.3. Programação:
• Data da largada: 22/10/2020 (domingo)
• Horário de largada: 06:00h
• Período de duração da prova: 22/10 até 28/11 de 2020)
• Local: No seu local de corrida favorito
• Tipo de percurso: da forma que for possível dentro da sua casa, praças, rua,
onde achar melhor
Será aceito também corrida em esteiras.
• Hidratação: Não esqueça a sua garrafinha de agua
• Medição do tempo: Os participantes devem utilizar de aplicativos de conta
passos ou relógios de corrida que apresentem esse cálculo.

2.4. A idade mínima é de 15 anos
2.5. Para a confirmação da sua participação e de que foi realizado os 5km deve
ser encaminhado um print ou uma foto que comprove os seus 5mk corridos.
Esse material deverá ser encaminhado para o e-mail:
institutomulherbrasileira@outlook.com

3. INSCRIÇÕES
3.1. A taxa de inscrição para participação da corrida virtual, é de R$ 50,00 (cinquenta
reais), para produção do kit e uma medalha de participação da prova e deve ser realizada
somente pela internet no site http://institutomulherbrasileira.com.br/

3.2. A inscrição para essa corrida virtual estará liberada para toda a população do Estado
de São Paulo

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1. O participante deverá acessar o site informado acima e preencher os dados
solicitados para validação da inscrição.

4.2. Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente,

4.3. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados
cadastrais.

4.4. Após a efetivação do pagamento, o participante receberá a confirmação de sua
inscrição pelo e-mail

5. PREMIAÇÃO
5.1. Para todos os participantes após comprovar os 5km ganharam um Kit com uma
camiseta, uma garrafinha, uma máscara e uma medalha
5.2. A retirada do kit poderá ser presencial ou via correio
5.3. Os inscritos poderão retirar seu kit em pontos de retirada de acordo com o que será
divulgado
5.4 Caso o participante queira solicitar o envio do kit o valor de frete será de sua
responsabilidade

6. REGRAS GERAIS
6.1. Não será permito que a mesma pessoa se inscreva mais de uma vez
6.2. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção
apresentada no sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume
total responsabilidade por sua participação no evento
6.3. Ao participar desta corrida virtual o atleta cede todos os direitos de utilização de sua
imagem e dos seus dados pessoais, renunciando ao recebimento de qualquer valor,
quantia ou indenização
6.4. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na
ficha de inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da prova
6.5. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível
de desclassificação.

