
REGULAMENTO DESAFIO SUPERAÇÃO SESC 

DESAFIO SUPERAÇÃO SESC – VIRTUAL 

O Desafio Superação SESC – Virtual, é uma realização do Sesc MT, 

envolvendo as unidades do Estado, tendo como objetivo, impactar mais 

pessoas para que saiam do sedentarismo e melhorem sua qualidade de 

vida, superando seus limites, bem como, democratizar e difundir a prática 

esportiva, incentivando ações de lazer de forma virtual, além de acolher a 

todos, pois não podemos estar juntos, porém estamos unidos neste 

momento. 

Lembrando que todos os atletas, devem respeitar as regras de 

distanciamento social necessário ao combate do Covid – 19, 

determinadas pelas autoridades municipais e governamentais de cada 

região. 

1. Da Prova 

1.1 O Desafio Superação SESC, será realizado na categoria individual 

(masculino e feminino), na qual cada participante inscrito, deve 

escolher uma ou mais Quilometragem, podendo ser: 

 Desafio 15 KM 

 Desafio 30 KM 

 Desafio 50 KM 

Obs: Os inscritos deverão acumular entre o dia 27/02/2021 a 14/03/2021 

o quantitativo correspondente ao km inscrito. Exemplo: Se você escolher 

o Desafio de 15km, terá um período de 27/02/2021 a 14/03/2021 para 

alcançar essa meta, ou seja, o Desafio não é para ser cumprido em 1 

dia, mas sim, dentro de um período determinado. E podem se inscrever 

em mais de uma quilometragem, porém o pagamento será cobrado por 

inscrição. 

 

1.2 Os registros deverão ser feitos via aplicativos de corrida com GPS 

(Strava, Nike +, Runkepper...) e relógios GPS (Garmim, TOM TOM, 

Polar...). Podendo encaminhar os prints por dia que correu ou após 



conclusão do desafio, na plataforma de inscrição, desde que esteja 

dentro do prazo de envio, que é 01/03/2021 a 16/03/2021.  

OBS: Podem anexar vários prints na Plataforma, porém não podem 

ser iguais. 

 

1.3  Cada participante inscrito em sua devida quilometragem, corre 

sozinho, respeitando o distanciamento social determinado pelas 

autoridades de sua região. 

 

1.4 O período para realização da Corrida Virtual será de 27/02/2021 a 

14/03/2021 

1.5  Poderá participar do Evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) 

“Atleta”, que se inscrever, realizar o pagamento do valor 

correspondente à inscrição no prazo determinado, expressar 

concordância com as normas deste Regulamento e aceitar o Termo 

de Responsabilidade. 

 

1.6  A idade mínima para o(a) Atleta se inscrever e participar é de 14 

anos, na qual o seu responsável se responsabiliza pela inscrição e 

retirada do Prêmio de participação. 

 

1.7 Inscrições por Equipe, podem ser realizadas, desde que tenha um 

mínimo de 10 Atletas e o valor a ser pago fica R$ 10,00, independente 

da sua categoria, porém o representante da equipe, que deverá 

anexar os prints de todos os atletas; 

2. Das Inscrições e Valores 

2.1 Procedimento de Inscrição 

2.1.1 As inscrições do DESAFIO serão realizadas pela empresa 

contratada, de forma online, no período de 22/02/2021 a 08/03/2021, com 

os seguintes passo a passo: 



Passo 1: Acessar o link de Inscrição do Desafio Superação SESC, que 

estará disponível no site: www.sescmt.com.br; 

Passo 2: Escolher a opção do Local para retirada do Prêmio de 

participação e sua Quilometragem, que são: 

* Unidade Sesc Arsenal, Rua Treze de Junho, sem número, Bairro: 

Centro Sul- Cuiabá – Mato Grosso – Telefone para Contato: 65 3616 – 

7940 e 99218 - 9426 (WhatsApp e Ligação) – Segunda a Sábado – 09h 

as 17h. 

* Unidade Sesc Rondonópolis, Rua Alameda dos cravos, sem número, 

quadra 197, Bairro: Parque Sagrada Família - Rondonópolis – Mato 

Grosso - Telefone para Contato: 66 3411 – 1450 / 66 99979 – 4420 

(WhatsApp e Ligação). 

Escolher sua Quilometragem, podendo ser: 

 Desafio – 15 KM 

 Desafio – 30 KM 

 Desafio – 50 KM 

Obs: Lembrando que se optar por realizar mais de uma quilometragem, 

tem que se inscrever mais de uma vez, ou seja, cada quilometragem 

escolhida é uma inscrição diferente. 

Passo 3: Selecionar a sua categoria, podendo ser: Trabalhador do 

Comércio, Dependente, Público Geral, Master (acima de 60 anos) ou 

pessoa com deficiência; 

Passo 4: Clicar na caixinha de LI e ACEITO do Regulamento e Termo de 

Responsabilidade; 

Passo 5: Fazer um breve cadastro, caso ainda não possuir; 

Passo 6: Selecionar a opção do tamanho da camiseta, sendo:  

* Baby Look ‘M’ 

http://www.sescmt.com.br/


* ‘P’ Normal 

* ‘M’ Normal 

* ‘G’ Normal 

* ‘GG’ Normal 

Obs: Caso não tenha opção de algum dos tamanhos citados, significa 

que não tem disponível, tendo que optar pelos tamanhos que ainda 

existe. 

Passo 8: Selecionar a forma de pagamento, podendo ser via Boleto ou 

Cartão de Crédito; 

Passo 9: Efetuar o pagamento. 

Obs: Após a realização da inscrição, cada Atleta, terá um espaço para 

inserir os dados da Corrida, que estará disponível na página inicial da 

Plataforma de Inscrição, para que o mesmo adicione o tempo (Horas, 

minutos e segundos) e distância, bem como anexar os prints 

comprovando sua realização no período determinado. 

2.2 O valor da inscrição no DESAFIO SUPERAÇÃO SESC será: 

Trabalhador do Comércio e Dependente: R$ 10,00 

Público Geral: R$ 20,00 

Idosos acima de 60 anos: R$ 10,00 

Pessoa com deficiência: Gratuito 

Grupo de Corrida (mínimo 10 atletas): R$ 10,00 

2.3 Após a solicitação de inscrição no Desafio e confirmação de 

pagamento, o Atleta receberá um e-mail, com a confirmação da inscrição. 



2.4 Na hipótese de não efetivação da inscrição, seja pela falta de 

pagamento do boleto bancário, seja pela não autorização da compra pela 

operadora do cartão de crédito, o Atleta deverá realizar novo 

procedimento de inscrição. 

2.5 No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a 

opção apresentada no sistema on-line, o(a) Atleta aceitará todos os 

termos do Regulamento e assumirá total responsabilidade por sua 

participação no Desafio de acordo com o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento. 

2.6 As inscrições poderão encerrar a qualquer tempo, caso seja atingido o 

limite máximo de inscritos, que é 699 participantes. 

 

2.7 Uma vez concluído o pagamento, não haverá ressarcimento do valor 

pago a título de inscrição. 

 Obs: No momento da inscrição, leia atentamente o regulamento, 

observando com atenção as datas do evento, evitando transtornos. 

 

3. Comprovação Desafio Superação SESC - Virtual 

1.8 3.1 O atleta terá um espaço no seu cadastro de inscrição, para 

informar o tempo (Horas, minutos e segundos) e distância, bem como 

anexar os prints por dia que correu ou o print após a conclusão do 

desafio, dentro do prazo de 27/02/2021 a 14/03/2021.  

OBS: Podem anexar vários prints na Plataforma, porém não podem 

ser iguais. 

3.2 A equipe organizadora ficará responsável por validar a informação 

acima citada, para liberação da Retirada do Prêmio de participação no 

prazo de 48h, em caso de verificação de erro, entraremos em contato e o 

Atleta poderá reenviar novamente às informações, desde que estejam 

dentro do prazo determinado. Caso seja percebida fraude, a inscrição e 

informação desse Atleta serão consideradas inválidas, não lhe sendo 

permitida a retirada da medalha, tampouco a devolução do valor da 

inscrição. 



3.3 Aceitamos prints de qualquer aplicativo de corrida com GPS (Strava, 

Nike+, Runkepper..) e relógios GPS (Garmin, TOM TOM, POLAR...). 

4. Retirada de Prêmio de participação 

4.1 Tipos de Prêmio de participação 

4.1.1 Cada KM escolhida, terá um Prêmio de participação diferente, 

conforme abaixo: 

* Desafio 15 KM – Prêmio de participação: 1 Camiseta e 1 Medalha 

* Desafio 30 KM – Prêmio de participação: 2 Camisetas e 1 Medalha 

* Desafio 50 KM – Prêmio de participação: 2 Camisetas, 1 Medalha e 1 

Sacochila; 

4.2 A retirada do Prêmio de participação, acontecerá no período de 

08/03/2021 a 31/03/2021. 

4.3 Para retirada do Prêmio de participação, o Atleta deverá fazer um 

agendamento prévio por telefone no local indicado para retirada (vide 

Passo 2, item 2.1.1) e deverá preencher o Registro do Participante, 

conforme item 3., cujas informações devem ter sido validadas pela equipe 

organizadora nos termos do item 3.2. No momento da retirada, deverá 

apresentar documento oficial com foto. 

4.4 A retirada do Prêmio de participação, só poderá ser realizada no local 

escolhido no momento da inscrição (item 2.1.1), mediante prévio 

agendamento, não sendo permitido a troca do tamanho escolhido para a 

camiseta. 

4.5 O Prêmio de participação poderá ser retirado por Terceiros, desde 

que o mesmo apresente a cópia ou foto do documento oficial do Atleta de 

forma legível e que conste no sistema que o pagamento e a validação da 

corrida foram efetivados. 



4.6 No caso de inscrições na categoria Master, o atleta deve comprovar 

sua idade no momento da retirada do Prêmio de participação, com a 

apresentação da carteira oficial de identidade, caso haja diferença de 

informações, o mesmo não poderá retirar os itens citados e nem terá o 

valor pago devolvido. 

4.7 No caso da pessoa com deficiência, o Atleta deve encaminhar uma 

foto ou documento legível no ato da inscrição, do laudo médico do ano de 

2020 para frente, que comprove sua deficiência, caso houver alguma 

irregularidade, sua inscrição não será efetivada e no dia da retirada do 

Prêmio de participação apresentar sua carteira oficial de identidade. 

4.8 Em nenhuma hipótese o Prêmio de participação será enviado por 

Correios ou afins. 

5. Desclassificação 

5.1 Ocorrerão à desclassificação ou cancelamento da inscrição, sem 

direito ao recebimento do Prêmio de participação e sem ressarcimento do 

valor pago, nos casos de: 

- Comprovação de Fraude; 

- Não preenchimento do “Registro do Participante”, com as informações 

do Desafio; 

- Apresentar informações distintas da quilometragem inscrita e da 

realizada; 

- Não comprovação da categoria Master e pessoa com deficiência; 

- Apresentar irregularidade na Inscrição; 

6. Direitos de imagem e direitos autorais 

6.1 O (a) Atleta ao participar do Evento estará incondicionalmente 

aceitando e concordando em ceder gratuitamente os direitos de utilização 



de sua imagem e voz para a Organizadora, patrocinadores e os parceiros 

comerciais, autorizando que sua imagem e voz sejam divulgadas através 

de fotos, clips, filmes ou vídeos em rádio, jornais, revistas, sites e 

televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para uso informativo, 

promocional ou publicitário, sem que tais ações acarretem ônus à 

Organizadora e aos patrocinadores. 

6.2 Todos as postagens com menções ao Desafio poderão ser 

repostadas em todas as redes sociais diretamente ligadas a 

Organizadora, sem qualquer ônus a esta ou a seus patrocinadores. 

7. Das condições físicas do atleta e disposições gerais  

7.1. Todos(as) os(as) Atletas deverão estar em dia com rigorosa 

avaliação médica para realização do Desafio, sendo conhecedores de 

seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar do mesmo. 

7.2. A Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos Atletas 

que se inscreverem e realizarem o Desafio, tampouco pela escolha do 

local e percurso realizado pelo atleta quando da execução da prova. 

7.3 O (a) Atleta é responsável pela decisão de participar do Desafio, 

avaliando sua condição física e desempenho. 

7.4 A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento 

médico dos Atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões 

geradas pela participação no Desafio. 

 

 

 

 

 



ANEXO I. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de 

minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de um Desafio de Corrida. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste 

Evento e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica 

que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do 

Regulamento do Desafio. 

4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso 

sofrer caso descumpra o Regulamento ou cometa atitude antiesportiva e 

excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos do Evento. 

5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, 

por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem 

ônus para a Organizadora e patrocinadores. 

6. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como interrupção e 

cancelamento do Evento. 

7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim a Instituição organizadora, de 

toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer 

comigo por consequência da minha participação neste DESAFIO. 

 

 

 



Perguntas Frequentes 

 
- Posso pegar o Prêmio de participação sem correr? 
NÃO! Se você não correr, não vai receber o KIT! 
 
- A quilometragem deve ser feita de forma fracionada? 
Com certeza! Você tem o período de 27/03/2021 a 14/03/2021, para conseguir 
acumular a quilometragem escolhida. 
  
- Quais APP's de corrida são aceitos? 
TODOS os aplicativos que possuam GPS!! Strava, Nike+, Runkepper… 
também aceitamos corridas feitas com TODOS relógios GPS!! (Garmin, TOM 
TOM, POLAR...) 
  
- O Prêmio de participação poderá ser retirado por Terceiros? 
SIM! Desde que o mesmo apresente cópia ou foto do documento oficial de 
identidade do Atleta, e conste no sistema a efetivação do pagamento e 
validação da corrida pela equipe organizadora, bem como seja maior de 18 
anos; 
 
- Posso retirar o Prêmio de participação após o prazo determinado? 
NÃO! Se não o retirar no período determinado, perde o direito sobre os 
mesmos. 
 

Quantas inscrições serão abertas? 
A quantidades de Inscritos é de 699 para todo o Estado. 
  
Posso fazer minha inscrição presencialmente? 
Não. Todas as inscrições devem ser realizadas on-line pelo link disponibilizado 
no site: www.sescmt.com.br 
  
Prazo de Inscrição? 
22 de fevereiro a 8 de março de 2021. 
  
Faixa Etária de Participação? 
14 anos acima, que deve ser realizada por responsável. 
  
Quando posso começar o meu Desafio? 
O período para iniciar o Desafio é do dia 27/02/2021 a 14/03/2021. Lembrando 
que o atleta pode escolher o percurso, dia e hora para correr. Porém, deve 
seguir todos os passos de confirmação de seu percurso e tempo. 
  
Quando deve ser enviada a comprovação de que realizei minha corrida? 
Você pode enviar a comprovação da corrida no período de 27/02/2021 a 
14/03/2021. 
  
Onde e quando posso retirar meu Prêmio de participação? 



Você pode retirar seu Prêmio de participação, na Unidade do Sesc/MT que 
você escolheu quando fez sua inscrição, no período de 08/03/2021 a 
31/03/2021. 
Mas fica atento sua inscrição e tempo tem que estar validados para poder 
retirar o Prêmio de participação. 
Você não poderá retirar em Unidades não escolhida na inscrição. 
  
Ligue e agende. 
Ligue para o número de telefone, que está no formulário de inscrição, da 
Unidade escolhida para retirada do Prêmio de participação e agende um 
horário para buscá-lo. 
  
Não esqueça. 
Tire uma selfie do seu Prêmio de participação e do seu tempo e poste nas 
redes sociais, marcando as, #FecomercioMT #SescMT #SescArsenal 
#SescRondonópolis #DesafioSuperaçãoSesc #Corrida  

 


