REGULAMENTO GERAL
DESAFIO VIRTUAL TODO MUNDO CORRE
PELA VIDA
O Desafio Virtual Todo Mundo Corre Pela Vida é um evento virtual que será realizado no período de 23 a 25 de Abril de 2021, os
participantes podem fazer de onde e como quiserem na modalidade de corrida ou caminhada virtual.
OBJETIVO
Os organizadores do evento tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas através da corrida e/ou caminhada para
que juntos possamos melhorar a qualidade de vida através da saúde física, emocional, mental e as relações com amigos e
familiares, ainda que de modo virtual.
1. EVENTO
1.1 O Desafio Virtual Todo Mundo Corre Pela Vida será realizado no formato "Corrida e Caminhada Virtual", a corrida e a
caminhada podem ser feitas onde o atleta quiser e serão disputadas nas modalidades 5k, 10km, 15km, 21km e 42km com a
participação de atletas profissionais e amadores, de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com este regulamento, no
período estabelecido para realização da prova.
1.2 As inscrições para participar do Desafio Virtual Todo Mundo Corre Pela Vida serão realizadas a partir do dia 08 de Janeiro de
2021 até o dia 25 de Abril de 2021 às 23h59 na plataforma do site  www.ticketagora.com.br e aplicativo Ticket Agora.
2. KITS E ITENS ADICIONAIS
2.1 Kits compostos e itens adicionais, conforme abaixo;
KITS:
KIT BÁSICO (Medalha + No. de Peito Virtual + Passaporte de Inscrição Virtual + Certificado de Participação Virtual): R$ 19,90
KIT COMPLETO (Camisa + Bandana + Bolsa + Medalha + No. de Peito Virtual + Passaporte de Inscrição Virtual + Certificado de
Participação Virtual) Passaporte de Inscrição Virtual + Certificado de Participação): R$ 69,90
ITEM ADICIONAL:
PERSONALIZAÇÃO - impressão do nome do/a atleta na parte superior das costas da camisa, máximo de 20 caracteres, contando os
espaços: R$ 20,00
KIT PROMOCIONAL:
De 08/01/21 até 31/01/2021 somente: KIT COMPLETO (Camisa + Bandana + Bolsa + Medalha + No. de Peito Virtual + Passaporte de
Inscrição Virtual + Certificado de Participação Virtual) : R$ 54,90
ENTREGA DOS KITS
2.2 A entrega do kit será feita pelos Correios ou empresa de entrega para todo o Brasil e também teremos a opção de retirada
presencial para os moradores do Rio de Janeiro.
2.3 A entrega para os atletas inscritos em REMESSA PELOS CORREIOS OU EMPRESA DE ENTREGA, terá início a partir de Abril de
2021 logo que a organização receber todos os ítens do kit enviados pelos fornecedores. Colocado na transportadora, a
organizadora não fica responsável em ressarcir os kits, caso a empresa transportadora seja objeto de furto ou roubo. Caso o
endereço fornecido não seja encontrado, o kit retornará ao endereço do remetente para um novo envio e será cobrado outro frete
.
2.4 A entrega para os atletas inscritos com retirada PRESENCIAL, somente atletas que escolheram essa opção no ato da inscrição,
será feita nos dias 22 e 24 de Abril de 2021 em local (Centro do Rio ou Tijuca) e horário a definir.

2.5 Para fazer a retirada do kit de forma presencial ou ter previsão de entrega pelos correios / empresa de entrega realizada antes
do encerramento do evento, a inscrição no evento deverá ser feita até no máximo dia 28 de Fevereiro de 2021 . Compras após essa
data somente com a opção de entrega em remessa pelos correios ou empresa de entrega.
2.6 O prazo para a entrega dos kits em remessa pelos correios ou empresa de entrega, está prevista para até 60 dias após o
encerramento do evento.
3. REGRAS GERAIS DO EVENTO.
3.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelas informações fornecidas no ato da inscrição. O atleta
declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividades físicas, bem como declara aceitar e acatar totalmente o
regulamento e regras da competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação;
3.2 Ao participar deste evento, 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, promoção,
internet e qualquer mídia, em qualquer tempo, tanto por parte dos organizadores, quanto dos patrocinadores do evento;
3.3 Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por
qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a participação no evento;
3.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou
danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única
e exclusiva responsabilidade do autor;
3.5 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
atletas participantes;
3.6 Poderão os organizadores/realizadores adiar ou suspender o evento por motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer
comunicado prévio aos participantes.
4 INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para o Desafio Virtual Todo Mundo Corre Pela Vida serão realizadas no site www.ticketagora.com.br e no
aplicativo Ticket Agora.
4.2 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos
do evento em função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.
4.3 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição, por este motivo não será permitida a troca do
tamanho da camisa após confirmação da inscrição.
4.4 Não haverá reembolso de nenhum valor referente às inscrições realizadas.
4.5 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo passível de revenda para terceiros.
4.6 Inscrições em GRUPO: Desconto de 10% a partir de 5 integrantes, desconto válido somente para o valor normal da inscrição, e
na aquisição do KIT COMPLETO, valor unitário das inscrições em grupo, já inserido o percentual de desconto: R$ 62,90.
4.7 Inscrição Promocional de 08 de Janeiro de 2021 até 31 de Janeiro de 2021 somente para o KIT COMPLETO no valor de R$ 54,90.
A partir de 01 de Fevereiro de 2021 o kit completo será vendido no valor normal de R$ 69,90
4.8 Procedimento para a inscrição:

4.8.1 Acessar o site www.ticketagora.com.br e aplicativo Ticket Agora e preencher os formulários de inscrições por completo, e
efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de responsabilidade do evento.
5. COMPROVAÇÃO DA CORRIDA
5.1 Após inscrição o atleta deverá fazer seu cadastro pelo site www.ticketagora.com.br e aplicativo Ticket Agora com todos os
dados solicitados e necessários.
5.2 A prova estará sendo realizada e liberada para validação a partir do dia 23 de Abril de 2021 até o dia 25 de Abril de 2021 no site
ou aplicativo, onde o atleta deverá correr ou caminhar a quilometragem escolhida e comprovar por meio de aplicativo de corrida;
ou relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo e distância da prova.
5.3 A validação da sua corrida deve ser feita pelo site Ticket Agora na opção área do atleta.
5.4 Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita de fraude, o atleta poderá reenviar para nova análise.
5.5 Em caso de confirmação de fraude, o Atleta não recebe a medalha e poderá ter a conta suspensa da base de dados do site da
www.ticketagora.com.br e aplicativo Ticket Agora.
6. ENTREGA DE KIT:
6.1 O Kit somente será enviado para o atleta inscrito mediante a comprovação de pagamento da inscrição e solicitação do kit no
aplicativo ou site da www.ticketagora.com.br e aplicativo Ticket Agora.
6.2 O frete será adicionado ao valor do kit na opção de remessa pelos correios ou empresa de entrega conforme região do
endereço para entrega.
6.3 O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados de camisetas enquanto houver
disponibilidades no estoque.
6.4 O realizador do evento se reserva no direito a entregar os kits com o prazo de até 60 dias após o evento.
6.5 Entrega dos Kits de GRUPO: envio por PELOS CORREIOS OU EMPRESA DE ENTREGA será para o endereço do responsável pela
inscrição do grupo. Retirada PRESENCIAL será feita somente pelo responsável do grupo.
6.6 O atleta que for retirar seu próprio kit, deverá levar documento de identificação com foto. Retirada por terceiros, o(a)
mesmo(a) deverá apresentar documento de identificação do(a) inscrito(a) como print (foto) no celular. Não precisa levar xerox.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 Não haverá desconto no valor da inscrição para estudantes e idosos. Por serem realizadas individualmente, onde e quando o
participante decidir, sem que haja qualquer tipo de controle de acesso ou área exclusiva para os participantes, as corridas virtuais
não se enquadram nas determinações de obrigatoriedade de fornecimento de desconto para estudantes e idosos.
7.2 Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela equipe organizadora do evento.
7.3 Para validar sua corrida, siga as instruções da página de inscrição.
7.4 A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.
7.5 Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste Regulamento,
ficando de acordo com todos os itens supracitados e acatando todas as decisões da organização.

