
 

 

Regulamento 
Desafio da VIRADA 

 
É um desafio que vem brindar o ano novo, trazendo esperança de dias melhores, vamos comemorar 

um novo ciclo, com o novo ano que se inicia, com a chegada da vacina. Para comemorar essa ocasião será 

realizado um desafio virtual que já é sucesso em todo Brasil, sobretudo neste período de pandemia com as 

restrições de AGLOMERAÇÃO, a corrida virtual é à saída do sedentarismo, o atleta participa onde estiver 

no seu horário e escolhe o seu próprio percurso. 

O atleta faz sua inscrição online, e tem 8(oito) meses para cumprir o desafio onde desejar, sem 

aglomerações, sem deslocamento para outros municípios, sem diárias com hotéis, sem despesas extras e o 

melhor no horário que o participante escolher. 

Os dados da corrida poderão ser gravados em qualquer APP esportivo e analisados pela coordenação 

do evento. 

Qual a novidade? A comodidade de receber o seu kit em casa ao concluir o desafio. 

 

1. PROVA 

1.1. O DESAFIO DA VIRADA será realizado no formato "Corrida Virtual" onde o “atleta” pode correr onde 

e quando quiser a partir de 01 de Janeiro até 31 de Agosto 2021. 

1.2. A corrida terá a distâncias de 21 quilômetros, a serem percorridos por pessoas de ambos os sexos, 

devidamente inscritas e doravante denominados atletas. 

1.3.  As inscrições para participar do DESAFIO DA VIRADA obedecerão aos seguintes valores: 

KIT CORRIDA: composto por medalha e camisa: R$ 55,00 

 

2. REGRAS GERAIS DO DESAFIO VIRTUAL. 

2.1. Ao participar desse desafio virtual, o atleta assume total responsabilidade pelas informações fornecidas 

no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade física, bem como 

declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da competição. Assume quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação; 

2.2. Ao participar desse desafio virtual, 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, promoções, internet e qualquer mídia, em qualquer tempo; 

2.3. O valor pago pela inscrição não será devolvido, caso o (a) atleta comunique a desistência da compra fora 

do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (7 dias após a compra). 

2.4. A organização do DESAFIO DA VIRADA VIRTUAL bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no desafio virtual, 

seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor; 

2.5. A Organização da corrida virtual recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os atletas participantes; 

2.6. Poderá os organizadores/realizadores suspender a corrida virtual por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer comunicado prévio aos 

participantes. 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o DESAFIO DA VIRADA serão realizadas no site www.ticketagora.com.br. 

3.2. As inscrições terão os valores descritos no item 1.4 

3.3. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar 

o número de inscritos do desafio virtual em função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio 

aviso. 

3.4. Procedimentos para a inscrição: 

3.4.1. Acessar o site www.ticketagora.com.br, fazer a busca por DESAFIO DA VIRADA, clicar no botão 

“INSCREVA-SE” no canto direito da tela, cadastrar-se no site ou fazer o login caso já tenha cadastro, seguir 

os procedimentos escolhendo a distância e o tipo de kit assim como a forma de pagamento e, por fim aceitar 

os termos de responsabilidade do desafio. 

3.4.2. As opções para escolha do tamanho da camiseta do kit estarão entre os passos no processo de 

inscrição. 

3.5. Não haverá reembolso de nenhum valor referente às inscrições realizadas, por nenhum motivo. 

3.6. As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível de repassar para terceiros. 

http://www.ticketagora.com.br/
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4. COMPROVAÇÃO E ENTREGA DE KITS 

4.1. Corra  a quilometragem e faça um PRINT da atividade no aplicativo de sua preferência ou tire uma foto 

de seu relógio GPS do tempo e distância da prova, para iniciar o processo de validação; 

4.2. Acesse www.ticketagora.com.br, abra seu cadastro. Busque o desafio em que se inscreveu para validar a 

sua corrida virtual. 

4.3. Iremos analisar todos os comprovantes enviados. Para reduzir os riscos de reprovação da imagem, 

certifique-se de ter seguido as regras abaixo. No caso de reprovação, você poderá fazer um novo envio que 

iremos avaliar novamente. 

4.3.1. A imagem está legível? 

4.3.2. A distância percorrida é a mesma escolhida no momento da inscrição? 

4.3.3. O comprovante é o mesmo da modalidade escolhida no momento da inscrição? 

4.4. Iremos validar a comprovação da sua atividade. Se não houver irregularidades, seu kit será enviado ao 

destino informado no ato da inscrição. 

 

5. ENTREGA DE KIT: 

5.1. O Kit somente será entregue/enviado para você mediante a comprovação de pagamento da inscrição e 

aprovação do seu comprovante no site www.ticketagora.com. 

5.2. A medalha de participação somente será enviada juntamente com o kit se o/a inscrito comprovar seu 

desafio virtual. 

5.3. O valor do frete para as cidades e estados será definido entre coordenação e inscrito verificando a 

melhor forma de envio. 

 

6. PREMIAÇÃO 

6.1 Para todos os atletas inscritos no desafio virtual e que comprovem suas atividades receberão a medalha 

de participação mediante a comprovação no site Ticket Agora. 

6.2. Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela equipe organizacional do 

DESAFIO DA VIRADA. 

7.2. Para mais informações entre em contato com a coordenação do evento pelos telefones (93) 992128826/ 

(93) 991814168/ (93) 992006308. 

 

PARTICIPE! 
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