DESAFIO PANDA RUN – CORRIDA ONLINE
REGULAMENTO DO EVENTO

1. O Desafio Panda Run é um evento de corrida de Rua Online, que será realizado do dia 13 de março ao dia 22
de abril.
2. O evento terá a retirada do kit de forma presencial, acontecendo nos dias 24 e 25 de abril na loja Centauro no
Plaza Macaé, localizado no endereço: Av. Aluizio da Silva Gomes, 800 - Glória, Macaé - RJ, 27930-560;
3. Fica a critério do atleta inscrito escolher o local e a forma da corrida (indoor ou outdoor);
4. A organização não se responsabilidade por danos causados durante a realização do circuito;
5. Poderão participar da corrida e caminhada atletas de ambos os sexos, devidamente inscritos de acordo com
o regulamento da prova.
6. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, ou ainda, elevar ou
limitar o número de inscritos e valores das inscrições conforme o lote oferecido.
7. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja
fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova.
8. A retirada de kit do atleta por terceiros só poderá ser efetivada mediante apresentação dos seguintes
documentos:
a. Comprovante de inscrição do atleta;
b. Cópia do documento de identidade do atleta inscrito;
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao e-mail pandasports.ro@gmail.com.
2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este
regulamento, total ou parcialmente.
3. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela Comissão Organizadora.
4. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste
Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização,
sujeitando-se a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.
5. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e à Desafio Panda Run – Corrida Online pertencem à
PANDA SPORTS.
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