
 

 

Regulamento 
 

1. A organização 

1.1 O CURITIBA VISTA A PÉ é um projeto de atividade física, lazer e cultura realizado na 

cidade de Curitiba organizada pela SPORTS 360º Eventos Esportivos.  

1.2 O CURITIBA VISTA A PÉ será realizado em etapas, em dias e horários a serem definidos 

pela organização.  

2. As Inscrições 

2.1 As inscrições serão limitadas em 100 caminhantes por etapa e poderão ser realizadas em 

até cinco (3) dias antes do evento ou até atingirem o limite técnico do evento.  

2.2 Sob análise técnica a organização poderá abrir ou não vagas extras, redistribuir as vagas 

e encerrar os lotes sem aviso prévio. 

2.3 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada 

no sistema online, o caminhante aceita todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento.  



2.4 A quantia paga pela inscrição não será devolvida caso o caminhante comunique a 

desistência da corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, ou seja, até 07 dias após a compra.  

2.5 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo ser devolvida ou repassada para 

terceiros fora dos prazos estabelecidos no regulamento.  

2.6 O valor pago pela inscrição dá direito ao kit de participação do caminhante. Taxas e 

ingressos cobrados para a entrada em qualquer ponto turístico visitado não estão 

inclusas.  

3. Participação 

3.1 Poderão participar do evento caminhantes de ambos os sexos, regularmente inscritos de 

acordo com o regulamento.  

3.2 A idade mínima para participação é de 12 anos completos no dia do evento.  

3.3  Caminhantes menores de 18 anos só poderão participar com autorização, por escrita, 

dos pais ou responsável legal ou na companhia dos mesmos no dia do evento. 

3.4 Os caminhantes deverão se apresentar para o início da caminhada em local, data e 

horário pré-estabelecidos pela organização. A não apresentação do caminhante nesses 

horários caracteriza-se abandono do evento.  

3.5 É proibido o acompanhamento de animais no evento. 

3.6 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o percurso.   

4. Das Condutas 

4.1 A organização do evento tem a total liberdade para analisar as condutas dos caminhantes 

participantes, bem como considerá-las legais ou ilegais e proferir as respectivas sanções.  

4.2 Todo caminhante deverá agir dentro dos princípios da esportividade, mantendo a 

disciplina, cumprindo os horários estabelecidos, respeitando os companheiros e as leis 

de trânsito vigentes.  

4.3 Todo o percurso é realizado por ciclovias e calçadas, sendo vedada aos caminhantes 

permanecerem nas vias de rodagem de veículos.  

5. Da Segurança 



5.1 A participação do caminhante é por livre e espontânea vontade e sendo ciente do 

Regulamento Oficial, com o qual o caminhante está de acordo, e também tem o 

conhecimento que participar de caminhadas longas pode ser uma atividade física de alta 

intensidade e risco. 

5.2 O caminhante poderá, a qualquer momento, solicitar apoio de transporte ao carro de 

apoio, podendo voltar ao percurso a qualquer momento. 

5.3 O caminhante não deve participar do evento caso não esteja em condições clínicas 

adequadas e devidamente treinado. Aconselhamos a realização de uma rigorosa e 

completa avaliação médica prévia à participação do evento.  

5.4 Á comissão organizadora poderá, seguindo recomendações médicas, determinar que o 

atleta interrompa ou não participe do evento. 

5.5 Todo o evento é realizado por parques, ciclovias e calçadas, ficando proibida a 

caminhada nas vias de rolamento de veículos, bem como o respeito a todas as leis 

de transito. 

6. Direito de imagem 

6.1 Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, jornais, revistas, 

internet (facebook, twiter, instagram, whatsapp, entre outros), televisão, ou qualquer outro 

meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 

prova, sem acarretar nenhum ônus e / ou responsabilidade aos organizadores, 

patrocinadores, apoiadores ou meios de comunicação 

7. Disposições Gerais 

7.1 O CURITIBA VISTA A PÉ é um projeto de caminhada com passagem por pontos 

turísticos. As visitações internas destes pontos não estão contempladas nas 

etapas.  

7.2 Ao participar do evento, o participante assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento, sendo conhecedor de seu estado de saúde 

e assumindo seus riscos durante o evento, despesas de transporte, hospedagem, 

alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da 

sua participação no evento, antes, durante e depois. 



7.3 A organização não se responsabiliza pela guarda de qualquer tipo de objeto deixado no 

guarda – volumes do evento. Este serviço é uma cortesia aos participantes.  

7.4 A organização do evento, bem como seus Patrocinadores e Apoiadores, não se 

responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelos caminhantes inscritos no evento a 

terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade 

do mesmo. 

7.5 Caberá a organização e direção do evento nomear seus auxiliares e identificá-los como 

coordenadores e staffs, aos quais serão delegados poderes de controle e fiscalização.  

7.6 O evento poderá ser remanejado ou cancelado devido a condições climáticas ou 

sanitárias e caso não atinja número mínimo de participantes.  

8. Adendos 

8.1 A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente. Neste caso, informarão no site oficial as 

alterações. 

8.2 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas e julgadas pela comissão 

organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

9. Termo de Responsabilidade 

9.1 Declaro que participo do Projeto CURITIBA VISTA A PÉ por livre e espontânea vontade, 

aceitando todos os itens de seu regulamento e isentando responsabilidade sobre 

quaisquer consequências os organizadores, patrocinadores e demais envolvidos na 

realização do evento, em meu nome e de meus sucessores, NÃO cabendo qualquer tipo 

de indenização.  

Declaro gozar de boa saúde estando em boa forma física e apropriadamente treinado 

para o respectivo evento.  

 

 


