
DESAFIO NOVOS TEMPOS – 100 ou 150KM – MAIO/2021 
REGULAMENTO  

 
1. O Evento: Trata-se de uma corrida virtual, a ser realizada em local e horário escolhido pelo 
atleta. Este evento faz parte da série Desafios Novos Tempos, que contará com outros desafios no 
decorrer do ano de 2021. 
 
2. A Organização: Gabriela M. Rotenberg (CPF: 092.283.858-55)  
 
3. Prazo para inscrições: de 15/04/2021 até 10/05/2021. 
 
4.  Período:  O atleta deverá correr o total da distância escolhida, porém em até 30 dias corridos, 
durante o mês de Maio/2021.  
 
5.  Validação: Após terminar de correr a distância, sempre utilizando seu aplicativo de corrida 
(Nike, Strava, Runkeeper, Garmin, Tom tom, Polar, Adidas Running, etc), o atleta deverá enviar 
o(s) print(s) de conclusão, através do seu login no site ticketagora.com.br. O prazo máximo para 
envio dos comprovantes (prints) é dia 06/06/2021. Após esta data os comprovantes não serão 
mais aceitos e o atleta não receberá a medalha. A organização validará as informações do(s) 
print(s) e tendo completado a prova dentro do prazo definido (entre 01 e 30/5/2021) e distância 
escolhida, o mesmo receberá seu kit. 
 
6. Categorias: 100 km ou 150 km – corrida e/ou caminhada -em 30 dias corridos. 
                        
7. Premiação: Não haverá premiação e/ou controle de cronometragem. Todos os atletas que 
enviarem comprovação de conclusão até a data limite receberão medalha de finisher. 
 
8.  Inscrições: Serão feitas única e exclusivamente através do site ticketagora.com.br e terão os 
seguintes valores : 
 
-100 km ou 150 km (corrida e/ou caminhada)- em até 30 dias corridos: 

• Até 25/04/2021 - R$ 39,90  

• De 26/04/2021 a 10/05/2021 – R$ 44,90  
 
8.1 No ato da inscrição para o Evento, o atleta aceita e acata todos os termos deste Regulamento 
e assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e pela participação no Evento, além de 
declarar que a sua participação se dá por livre e espontânea vontade.  
 
8.2 Além disso, o atleta declara que apresenta condições de saúde aptas à prática esportiva e que 
não possui qualquer impedimento para participação no Evento, além de declarar que conhece os 
riscos, grau de dificuldade, opção e formato do evento, responsabilizando-se integralmente pelas 
declarações aqui firmadas e isentando a Organização, patrocinadores e apoiadores de qualquer 
responsabilidade. 
 
8.3 A inscrição no Evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser substituído 
por outro, em qualquer situação e somente será considerada após a efetivação e confirmação do 
pagamento pelo ticketagora.com.br 
 
8.4 O valor pago na inscrição (kit do Evento, taxa e frete) não será devolvido em nenhuma 
hipótese, caso o inscrito não participe do Evento ou tenha qualquer impedimento para participar, 
inclusive de saúde. 
 



9. Kit único: Medalha finisher  
 
10. Entrega dos Kits: Os Kits poderão ser retirados em local e hora a serem definidos, na região da 
Granja Viana, Cotia, SP ou poderão ser enviados via correio. 
 
10.1. Para retirada presencial, o atleta deverá doar 1 Kg de alimento não perecível que será 
entregue a entidade social a ser escolhida. O local exato e hora para retirada presencial serão 
informados aos atletas posteriormente através do instagram da @correcotiacorridas e via 
email/whatsapp e será no mês de Junho/2021 . 
  
10.2 Para envio por correio, o atleta deverá escolher a opção desejada no ato da inscrição. Os kits 
serão postados durante o mês de Junho/2021. Esse período poderá ser alterado em caso fortuito 
(greve, etc.). A organização do evento não se responsabiliza por extravios ou quaisquer danos ao 
kit que possam por ventura ser causados durante o envio.  
 
10.3 Os kits não serão entregues em qualquer outro local ou enviados de nenhuma outra forma. 
 
11. Outras disposições:  
 
11.1 Ao efetuar a inscrição no Evento, os atletas cedem à Organização, em caráter definitivo, a 
título gratuito e por prazo indeterminado, todos os direitos de utilização dos dados dos atletas em 
geral, bem como imagem e voz obtidos através do Evento, para uso em peças informativas, 
promocionais ou publicitárias, em vídeos, fotografias, mídia impressa e digital, envio de e-mail, 
redes sociais, internet e outros meios de divulgação, sem limitação de prazo, dentro e fora do 
território nacional, podendo, inclusive, ceder tais direitos a terceiros que tenham envolvimento 
com a Organização, Patrocínio e/ou Apoio do Evento. Em decorrência desta cessão, os atletas 
desde já renunciam a qualquer renda proveniente da utilização destes materiais. 
 
12. Observações Finais 
 
12.1 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Organização de forma 
soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


