
REGULAMENTO – ALBANOS RUN FOR FUN VIRTUAL 
 
 
INSCRIÇÃO 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, aceitar o Termo 
de responsabilidade e fizer uso de seu número de peito, afixado em local 
visível, na parte frontal de sua camiseta. 
 
O preço da inscrição no evento esportivo será aquele descrito em tempo real 
na página oficial deste evento no site www.ticktagora.com.br, sendo o valor 
final definido segundo critérios de disponibilidade do número de inscrições 
por lote, combinando com eventual concessão de descontos para os 
participantes e/ou aquisição de produto(s). 
§ 1º Pelo pagamento das inscrições descritas acima o(a) participante receberá 
apenas um kit. 
 
 
Artigo 8. Será cobrado, pela inscrição online, o valor de 10% (dez por cento) 
do preço total da inscrição a título de tarifa que garante não só a segurança e 
conveniência da transação realizada pelo participante, mas também remunera 
os seguintes serviços: (i) controle de confirmação e autenticação de 
pagamento online junto a instituições financeiras; (ii) sistema de segurança da 
informação, já que são armazenadas informações pessoais e utilizadas 
informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes; (iii) disparo de 
e-mail de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes da 
confirmação do pagamento); (iv) disparo de e-mail de confirmação da venda 
(ou reprovação) de inscrição após a confirmação do pagamento; (v) custo de 
banda de acesso à internet. 
 
Artigo 9º No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a 
opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o(a) 
participante aceita todos os termos do regulamento e assume total 
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o termo de 
responsabilidade. 
 
Artigo 10º As inscrições poderão ser encerradas em qualquer momento, caso 
seja atingido o limite técnico definido para o evento. 
 
Artigo 11º A empresa organizadora poderá, a qualquer momento, suspender 
ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em 



função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, 
sem aviso prévio. 
 
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. 
 
A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o(a) participante(a) 
comunique a desistência da corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código 
de Defesa do Consumidor. 
 
A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer 
participante ser substituído por outro, em qualquer situação. 
§1º O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será 
responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando 
o atendimento e qualquer responsabilidade da empresa organizadora, seus 
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos. 
§ 2º Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos benefícios 
definidos por lei, o(a) participante poderá responder por crime de falsidade 
ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes e ficará 
impedido de participar de outras corridas organizadas pela empresa. 
  
 
ENTREGA DE KITS 
O local da entrega dos kits acontecerá nos dias que antecedem a corrida, com 
o local exato, data e horário, a ser informado pela organização, no site e nas 
redes sociais da Leg Sports, pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição.  
 
Artigo 19º O(a) participante que não retirar o seu kit na data e horário 
estipulado pela organização não terá direito de pegar posteriormente.  
Artigo 20º O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) participante inscrito 
mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição e o 
documento oficial com foto. 
 
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação 
de cópia de documento de identificação do inscrito, física ou digital. 
 
O KIT ALBANOS RUN FOR FUN VIRTUAL será composto por uma camiseta, 
número de peito, lata de cerveja albanos, bandana e medalha (entregue no 
dia da entrega dos kits ou dia 10 de janeiro no match point pós-prova). 
 



No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e 
o número de peito. 
 
Não serão aceitas reclamações cadastrais ou a respeito dos itens que compõe 
o kit após sua retirada. 
 
O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a 
disponibilidade. 
Parágrafo único. O (a) participante não poderá alegar impossibilidade de 
participar da corrida caso não tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. 
 
O(a) participante está autorizado a correr com camiseta diferente da que 
compõe o kit. O uso do número de peito em local visível na frente da camiseta 
é obrigatório. 
 
CAPÍTULO VI – PREMIAÇÃO 
Artigo 30º Todos os (as) participantes que cruzarem a linha de chegada de 
forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento 
deste regulamento, receberão medalhas de participação. 
Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova, quando houver) para as 
pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da corrida. 
Só será entregue 1 (uma) medalha por participante. 
O participante é responsável pela decisão de escolha do seu percurso e por 
sua segurança.  
A empresa organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento 
médico dos participantes, despesas médicas em casos de internação ou lesões 
geradas pela participação na corrida.  
 
Ao longo do percurso o atleta é responsável pela sua própria hidratação. 
 
DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 
 
O (a) participante que se inscreve e consequentemente participa da corrida 
está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz 
divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, Internet, vídeos e 
televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 
promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus 
a LEG ASSESSORIA ESPORTIVA, e aos parceiros, renunciando o recebimento de 
qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos em qualquer 
tempo/data. 
 



Todos os participantes, cedem no ato de sua inscrição, todos os direitos de 
utilização de sua imagem e voz para a empresa realizadora e a empresa 
organizadora, assim como para os parceiros desta corrida. 
 
A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeos relativos à 
corrida têm os direitos reservados aos organizadores. 
Parágrafo único. Qualquer forma de divulgação de imagens da corrida ou 
interesse em destinar um profissional para a cobertura da corrida estará 
sujeita à autorização e aprovação pela empresa organizadora. 
Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e a presente corrida 
pertencem à LEG ASSESSORIA ESPORTIVA. 
 
A empresa organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades 
da corrida, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, sem 
notificação prévia. 
 


