
REGULAMENTO

GLOBAL ENERGY RACE 2021

1. EVENTO

A Global Energy Race é mais que uma corrida, é um projeto global realizado pelo Grupo Bimbo que acontece

simultaneamente em dezenas de países por uma grande causa, ajudar quem mais precisa. Esta será a 6ª edição,

sendo a segunda totalmente virtual diante do momento pandêmico em que vivemos desde o ano passado.

O objetivo é arrecadar e doar milhares de fatias de pães para bancos de alimentos ao redor do mundo.

Este ano, a cada inscrição realizada, o Grupo Bimbo doará 20 fatias de pães à Mesa Brasil Sesc (Rede Nacional de

Banco de Alimentos), que posteriormente fará a distribuição dos produtos às entidades assistenciais do país.

Cada participante poderá realizar a distância escolhida onde desejar e se sentir seguro, evitando aglomerações e

respeitando as autoridades competentes. Reafirmamos a necessidade de sempre seguir os protocolos sanitários,

como utilização de máscaras, lavar as mãos e uso de álcool em gel.

O objetivo é completar a distância escolhida durante o período de 04/10/21 a 10/10/2021.

Essa é uma ação promovida/patrocinada por BIMBO DO BRASIL LTDA com sede na Rua Erico Veríssimo, 342 –

Jardim Cambará, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05560-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº

35.402.759/0001-85.

2. MODALIDADES

Os participantes poderão escolher entre: Caminhada 1km, Caminhada 3km, Corrida 5km ou Corrida 10km no

momento da inscrição.

3. PARTICIPAÇÃO

As inscrições serão realizadas através do site: www.globalenergyrace.com e serão gratuitas.

Essa inscrição garante a doação das 20 fatias de pães por participante.

A organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive com a realização de teste ergométrico

prévio, a todos os participantes inscritos.

4. COMPRA DE KITS

Esse ano os participantes terão a opção de, além de se inscreverem para doar as fatias de pães, comprar um kit

Global Energy para recebê-lo em casa.

Lembrando que todos os participantes que comprarem o kit devem também preencher o cadastro em

www.globalenergyrace.com, para garantir e efetivar a doação das 20 fatias de pães.

http://www.globalenergyrace.com
http://www.globalenergyrace.com


Cada pessoa deve fazer sua própria inscrição, acessando a plataforma com seu login e senha e realizar o passo a

passo.

O Kit da Global Energy Race 2021 será composto por:

- Camiseta Esportiva

- Caixa Eco

- Bloquinho

- Caneta Eco

- Número de Peito

- Medalha

O valor do kit será de R$ 89,80. Neste valor não está incluída a taxa de serviço da plataforma de inscrições online de

6,5%, nem o valor do frete.

No ato da compra , ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line, o

participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por sua participação no evento.

A responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição é exclusivamente do

participante.

A inscrição no evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer

situação.

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor

correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o

motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer

durante a participação neste evento.

5. ENVIO DOS KITS

O envio dos kits  será de responsabilidade da organização do evento, com custo do frete pago pelo participante.

O valor do frete será variável dependendo do CEP e região e será incluído no valor total da inscrição.

O responsável deverá conferir com muita atenção TODOS seus dados e endereço para entrega.

Para garantir que seu kit chegue antes do período de realização, inscreva-se até o dia 16/08/21. Para as inscrições

feitas após essa data, os kits serão enviados em até 30 dias úteis após a data de encerramento do evento. O

tamanho das camisetas está sujeito à disponibilidade, de acordo com os tamanhos informados no site de inscrições,

sendo escolhido pelo participante antes de finalizar a compra.

Não serão efetuadas trocas de nenhum dos itens dos kits.

Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o prazo de 2 dias de recebimento do kit.

Não nos responsabilizamos por atrasos ou insucesso nas entregas em caso de: problemas da transportadora,

preenchimento incorreto dos dados solicitados ou ausência de responsável para o recebimento.



6. DESISTÊNCIA DA COMPRA DO KIT

Em caso de desistência da compra do kit, o participante tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a data da compra

para solicitar o cancelamento e estorno do valor de acordo com o código de defesa do consumidor (Artigo 49). O

valor não será devolvido após essa data. A solicitação deve ser feita via e-mail para contato@betasports.com.br

Em caso de cancelamento e solicitação de estorno, a taxa de serviço não entra na composição do valor a ser

estornado.

7. LIMITE E PRAZO DE INSCRIÇÕES

As inscrições serão encerradas assim que o limite técnico do evento for atingido, ou:

- 30.09.2021, quinta-feira, às 23h59 para o pagamento em boleto.

- 03.10.2021, domingo, às 23h59 para pagamento em cartão de crédito

8. CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

Como se trata de um evento de caráter participativo, não haverá qualquer tipo de classificação e/ou premiação.

9. DIREITOS DE IMAGEM

Ao participar deste evento e concordar com o termo de responsabilidade, cada participante, atleta, staff, organizador

e público geral está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos,

filmes, rádio, jornais, revistas, internet, redes sociais e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos

informativos, promocionais ou publicitários relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores,

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, ao Grupo Bimbo do Brasil, à

organização, patrocinadores, apoiadores ou meios de comunicação em qualquer tempo ou data. Filmes e fotografias

relativos ao evento têm o direito reservado aos organizadores.

10. DÚVIDAS

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: contato@betasports.com.br para que sejam

registradas e respondidas a contento.

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela organização de forma soberana, não cabendo

recurso a estas decisões.

A expressão “Organização” refere-se a empresa Beta Sports e todas as suas contratadas/subcontratadas

diretamente envolvidas na produção executiva do evento.

11. ATUALIZAÇÕES

Considerando-se a regulamentação da modalidade e os aspectos técnicos e de segurança, este regulamento poderá

sofrer alterações sem aviso prévio até o início do período de realização.



12. TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO

Declaro que participo do evento por livre e espontânea vontade, assim como estar em boa forma física e com perfeita

saúde para realizar a atividade a que me proponho, isentando de toda e qualquer responsabilidade os seus

Organizadores, Patrocinadores e Apoiadores.

Declaro conhecer e estar de acordo com todas as normas deste Regulamento e comprometo-me tanto a acatar todas

as decisões dos organizadores do evento como a não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, relativamente a qualquer

punição a mim imposta em razão da violação de qualquer dessas normas.

Entendo que no caso de as informações por mim cedidas no ato da inscrição serem incorretas, incompletas ou

inverídicas e desta forma virem a ser utilizadas pelos organizadores do evento, e/ou seus parceiros comerciais, em

qualquer contrato, documento ou material de merchandising ou de outra natureza qualquer, será sempre de minha

exclusiva responsabilidade a verificação e a solicitação (por escrito) de correção dessas informações, não podendo

ser a eles imputada qualquer responsabilidade pelas consequências que possam advir dos erros ou omissões de

minha parte.

Obrigo-me a não imputar aos organizadores do evento e/ou a seus parceiros comerciais, sob pretexto, época ou

título algum, qualquer responsabilidade acerca das informações por mim cedidas, posto que a eles não incumbe

qualquer tipo de verificação ou acompanhamento das mesmas.


