
 

 

 

REGULAM
ENTO 

GERAL 

“5° Volta ao Morro Bom Brinquedo, 223 Anos de 
Antonina” 

Edição virtual 

 
O evento denominado “5° Volta ao Morro Bom Brinquedo, 223 Anos de 

Antonina” será composto de um evento virtual, com distância para corrida e/ou 

caminhada de 2,5km 5,0km ou 10km ou livre e bicicleta para quaisquer 

distancia, a ser realizada a partir do ato de inscrição  até 10/01/2021, local e horário de 

livre escolha, tendo a participação de atletas regularmente inscritos de ambos 

os sexos, acontecendo da seguinte forma: 

 
• - PARTICIPAÇÃO 

INSCRIÇÕES LIMITADAS A 300 ATLETAS; 

 

Todos os inscritos e com o pagamento efetivado até o dia 22/12/2020 
estarão concorrendo a um par de tenis masculino ou feminino, marca 
Asics, valor até R$500,00, será entregue no endereço do ganhador, 
juntamente com seu kit da corrida, com as despesas pagas pelo 
organizador (dentro do território Nacional). Sorteio pela loteria Federal de 
Natal, primeiro prêmio (24/12/2020). A organização computará os 3 
últimos digitos do número de inscrição. 

 
 INSCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kit básico R$20,00 +  taxa site (medalha + caneta); 

Kit com camiseta R$40,00 + taxa, até dia 22/12/2020 (camiseta + medalha + 

caneta); 

Kit Power R$60,00 + taxa, até dia 22/12/2020 (camiseta + medalha + boné 

Tambakibas + caneta) 

ATENÇÃO, ESSES VALORES NÃO INCLUEM DESPESAS DE ENVIO. 

Grupos e Assessorias com 05 ou mais integrantes, isenção da taxa. Tratar 

direto com o organizador. 

Obs: Em caso  de  desistência,  por  conta  do  participante,  após  a  inscrição, não  
haverá reembolso. 

 
1.1 – POR CATEGORIAS: 

 
• - RETIRADA DO KIT 

Os kits serão entregues, somente após a data do evento, tendo como prazo 

minimo 20 dias após sua realização. 
 



Os kits entregues presenciais somente serão retirados/entregues 

mediante a apresentação de um documento de identidade, e do recibo de 

inscrição original. 

Inscritos de Antonina, local entrega kits: Panificadora Caixa D'água. 

Para inscritos de Curitiba, haverá entrega dos kits por motoboy, 

mediante pagamento de taxa de R$10,00, ou presencial no shopping Show 

das Fábricas situado à rua Desembargador Westphalen, 108, Centro - 

Curitiba - PR. 

O cálculo da taxa de envio, é feita mediante CEP, e peso dos objetos. 

Não haverá entrega de kits, em outro local ou data, que não seja 
anunciada pelo organizador oficial. 

 
• – O KIT DE PARTICIPAÇÃO 

O kit deverá constar de: camiseta (opcional), medalha personalizada 

(pós-evento), boné (opcional) e caneta. O tamanho da camiseta deverá ser 

escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas referentes ao 

tamanho da camiseta. O número de inscritos, poderá atingir seu limite antes 

do prazo final estipulado pelo organizador. O kit deverá ser conferido no 

momento da retirada. 

A retirada  de kits  só poderá  ser  efetivada  por  terceiros  mediante  

apresentação  de autorização específica para este fim, portando cópia de 

documento com foto do participante. 

 
• - NÚMERO DE  PEITO 

            A organização poderá a seu critério oferecer número de peito de 
forma virtual, assim como certificados de participação. 

 
• – RESULTADOS 

             Por não ser um evento com disputas individuais, não a 
necessidade de comprovar a realização das atividades, ficando o inscrito, 
isento de comprovar a realização das mesmas. 

 
8 - PREMIAÇÃO 

Todos os atletas inscritos terão direito a uma medalha de participação. 

A organização poderá a seu critério efetuar sorteios de brindes. 
 

 
PREMIAÇÃO PARA AS 5 MAIORES EQUIPES  

Troféus do 1° ao 5° geral por equipe. 
 

 

9- REGRAS GERAIS 

A corrida de rua “4° Volta ao Morro Bom Brinquedo, 223 Anos de 

Antonina”  

 
Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus 

patrocinadores, apoiadores, e empresas participantes, de nenhum valor 



correspondente a danos a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 

extravio de materiais ou prejuízos materiais que por ventura os atletas venham 

a sofrer durante a participação da prova. 

Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste 

ergométrico a todos os participantes. 

Qualquer reclamação, sobre o resultado final do evento, deverá ser feita 

diretamente ao organizador em até 3 dias do término do evento. 

Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) assume a responsabilidade 

por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do evento, 

participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado 

de saúde e da necessidade de consultar um médico antes da prova, para avaliar 

suas reais condições de participação. 

Ao participar deste evento, o (a) inscrito (a) cede outorgando a 

permissão irrevogável à organização e seus concessionários, todos os 

direitos de utilização de sua imagem, voz e semelhança, inclusive direito de 

arena, para finalidades legítimas e promocionais, e em conexão com qualquer 

meio de comunicação e propaganda, assim como, autoriza o possível envio de 

mensagens informativas via: e-mails, cartas, torpedos SMS, e por outros meios, 

para seus telefones e endereços cadastrados, renunciando ao recebimento de 

qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer 

outro tipo de transmissão, para esta e próximas provas do mesmo evento, e de 

eventos congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa 

ao evento, sendo conhecedor de seu formato e execução. 
 

Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, e/ou motivos de força maior. 

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela 

Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a estas 

decisões. 

Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização pelo 

e-mail: renatojrpr@gmail.com. Renato (tel/Whats) (41) 98492-9593. 

Facebook: Renato Junior ou Tambakibas Sport Team. 

O evento está sendo organizado pela TST (Tambakibas Sport Team). 

mailto:renatobmeternety@yahoo.com.br

