
 

 

 

 

ECO LIMIT - Trail Run (edição virtual) 

 

REGULAMENTO: 

A CORRIDA pode ser feita usando os APLICATIVOS (Strava, Nike+, Runkeeper), relógios com 

GPS (Garmin, Tom Tom, Polar, Adidas Running, Coros, Endomondo). 

A proposta é para você que gosta das corridas OFF-Road, nas montanhas, em regiões no meio 

da natureza, aliando a prática da corrida com as mais belas paisagens. 

Distâncias para escolha: 3k | 5k | 10k | 15k | 21k 

De 9 de abril a 06 de junho de 2021. 

Você participante inscrito pode escolher o melhor dos seus treinos, na melhor e mais bonita 

paisagem, (de abril a junho), acessar o seu cadastro no Ticket Agora após completar a corrida 

virtual. Busque o desafio em que se inscreveu para validar a sua corrida virtual. 

Para validar, clique na descrição “Envie aqui seu comprovante”, anexe a imagem do seu tempo 

e distância registrados. 

E o mais legal:  

Gravar um Reels no instagram marcando @hleventosesportivos para concorrer a prêmios 

durante o período da corrida.  

Haverá prêmios durante o período de realização da Eco Limit (Trail Run), para o Reels com o 

maior número de curtidas, conferido, avaliado e divulgado antecipadamente nas mídias sociais 

da HL Eventos Esportivos e apoiadores da corrida. 

Critérios para participar: 

Estar inscrito na ECO LIMIT - Trail Run (edição virtual) 

O Reels deverá ser feito em um treino/corrida em uma região “off-road”, estrada de terra, 

montanha, etc 

No Reels marcar a hashtag #EcoLimitTrailRun 

Manter o perfil aberto no dia do sorteio (divulgado antecipadamente no @hleventosesportivos). 

Premiados anteriormente não poderão participar das premiações dos próximos. 

É permitida a utilização de qualquer cena que represente a paixão pela Trail Run, em meio a 

natureza, desde que não seja de nenhuma forma ofensiva, constrangedora, que não infrinja 

propriedade intelectual ou direito de imagem de terceiros, sob pena de desclassificação e 

adoção das medidas cabíveis para o caso. 

 

 



 

 

 

 

Poderão participar da corrida atletas profissionais e amadores, de ambos os sexos, 

regularmente inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova. 

A ECO LIMIT - trail run (edição virtual) é uma realização da HL EVENTOS ESPORTIVOS. 

DATA:  

O atleta pode correr onde e quando quiser a partir de 9 de abril até 06 de junho de 2021 

(Validade até 06 de junho de 2021) 

Valide sua CORRIDA acessando seu cadastro no Ticket Agora, clique em “Envie aqui seu 

comprovante” e anexe o print com o registro de sua corrida. 

Distâncias: 3k | 5k | 10k | 15k | 21k 

INSCRIÇÕES até 05/06/2021 

 

VALORES 

ECO LIMIT - trail run (edição virtual) 

KIT KILIMANJARO 

medalha + cupom desconto BANANINHA PARAIBUNA (para compra online) + certificado + 

número de peito 

R$73,90  

KIT ACONCÁGUA 

medalha + camiseta manga longa + cupom desconto BANANINHA PARAIBUNA (para compra 

online) + certificado + número de peito 

R$117,90  

KIT MONTE EVEREST 

medalha + mochila de hidratação + camiseta manga longa + cupom desconto BANANINHA 

PARAIBUNA (para compra online) + certificado + número de peito 

R$225,90  

 

Sobre o FRETE:  

GRÁTIS para todo o Brasil. 

A organização poderá a qualquer tempo, sem aviso prévio, rejeitar inscrições, suspender ou 

prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número de inscritos em função da necessidade e 

disponibilidade técnica/estrutural; 



 

 

 

A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO com fins 

técnicos, organizacionais, questões referentes a fornecedores, órgãos públicos, sem prévio 

aviso. Não haverá reembolso ou devolução do valor da inscrição por nenhum motivo; 

 

Ao se inscrever neste evento o participante concorda com essa cláusula isentando a HL 

EVENTOS ESPORTIVOS, seus parceiros, contratantes, fornecedores e patrocinadores, de 

qualquer cobrança posterior a estas alterações, referente a qualquer despesa ou indenização 

que o participante entenda ter a seu favor; 

Não serão aceitas e efetuadas inscrições sem pagamento, com pagamento feito por caixa 

expresso ou realizadas fora do prazo determinado pela organização. O comprovante de 

pagamento é um documento único, não tendo a organização cópia do mesmo. O valor e a data 

da inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do pagamento.  

 

A ENTREGA  

O Kit somente será enviado para o (a) atleta inscrito mediante a comprovação de pagamento da 

inscrição e registro, acessando o seu cadastro no Ticket Agora após completar o desafio e 

acessando seus pedidos. 

Para validar, clique na descrição “Envia tempo”, anexe a imagem do seu tempo e distância 

registrados. A medalha de participação somente será enviada juntamente com o kit se o inscrito 

comprovar sua corrida (1 upload no mínimo). 

Frete GRÁTIS para todo o Brasil. 

A realizadora do evento se reserva no direito de disponibilizar nos KITS “ACONCÁGUA e 

MONTE EVEREST” tamanhos variados de camisetas enquanto houver disponibilidades no 

estoque. 

Os tamanhos das camisetas manga longa são: Baby Look (tamanho único), camiseta P, M, G e 

GG. Serão entregues conforme solicitação no ato da inscrição e sujeitos à disponibilidade nesse 

momento, não sendo possível a troca dos tamanhos. O kit deve ser conferido no momento da 

entrega. 

A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida ser 

esclarecida junto à organização. O atleta é responsável pela veracidade das informações 

prestadas no ato da inscrição, caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da 

prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental; 

A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição, tão pouco para outra 

etapa em qualquer situação.  

Os atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado através do app conectado ou 

print/foto do tempo registrado pelo GPS ou APP do celular. 

Todas as corridas são analisadas e caso as regras não sejam cumpridas, o Atleta poderá 

reenviar para nova análise. 



 

 

 

PREMIAÇÃO 

Para todos os atletas inscritos na ECO LIMIT - Trail Run (edição virtual) e que comprovem sua 

corrida receberão a medalha de participação mediante a comprovação de pagamento da 

inscrição e aprovação do seu comprovante no site Ticket Agora.  

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

 

GERAL:  

A organização é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento, 

cancelamento, alteração no formato da prova. Nenhum reembolso ou devolução do valor da 

inscrição será feito por nenhum motivo; 

Todo atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento, que a organização poderá incluir ou 

alterar, total ou parcialmente, a seu critério conforme necessidade do evento. O prazo de 

inscrição poderá ser menor que o divulgado; 

Ao participar deste evento, o participante aceitará e concordará, incondicionalmente em ter sua 

imagem divulgada através de fotos, filmes (inclusive aéreo), rádio, jornais, revistas, televisão, 

internet ou qualquer outro meio de comunicação, seja para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos a essa ou outras provas dessa empresa, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 

direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 

fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta. 

Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela organização do 

evento. A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir 

ou alterar esse regulamento, total ou parcialmente.  

 

RESPONSABILIDADE: 

Declaro para os devidos fins (eu e meus sucessores) que isento a organização, patrocinadores e 

local de realização de quaisquer responsabilidades relacionadas à eventuais acidentes que 

possam acontecer durante a corrida. Autorizo e cedo os direitos de utilização das imagens feitas 

no evento (fotos, vídeos, inclusive aéreo) para a divulgação desse e de outros dessa empresa. 

Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado a organização. Ao inscrever-se, o 

PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores, patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço 

eletrônico, físico, SMS (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro 

tipo de correspondência. Entendo que todos os materiais/equipamentos necessários para 

participação são de minha inteira responsabilidade, bem como qualquer prejuízo, dano material 

ou moral causado pelo atleta inscrito à outro ou a terceiros, sendo seus atos, de única e 

exclusiva responsabilidade do mesmo. Ao se inscrever, o PARTICIPANTE assume as despesas  



 

 

 

de transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.  

Os dados fornecidos no ato da inscrição são de total responsabilidade minha e/ou meu técnico, 

dirigente ou coordenador.  Em caso de participação neste evento, representando equipes de 

participantes ou prestadores de serviços, ou qualquer mídia ou veículo, declaro que aceito o 

regulamento do evento. Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após o 

efetivo pagamento da taxa de inscrição. É de responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar 

as comunicações enviadas pela HL EVENTOS ESPORTIVOS por e-mail ao seu endereço 

eletrônico cadastrado, bem como acessar o site e páginas do evento nas redes sociais para 

verificar possíveis modificações e/ou informações referentes ao evento.  

Atesto que me encontro em perfeitas condições físicas, de saúde compatível e ter me preparado 

para o esforço a que vou me submeter. Também me encontro em dia com rigorosa avaliação 

médica, teste ergométrico entre outros para realizar a prova, recomendada pela organização pois 

a mesma não se responsabilizará pela saúde dos participantes. No ato da inscrição cada 

participante deverá ler o regulamento e concordar que leu o regulamento, não podendo alegar 

falta de conhecimento do mesmo. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação neste EVENTO. 

Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao EVENTO pertencem à 

REALIZADORA. 

 

MANUAL DAS CORRIDAS E DESAFIOS VIRTUAIS 

Defina a distância oferecida no regulamento e inscreva-se. 

Poderão ser realizados em qualquer lugar desde que seja feito dentro do período estipulado. 

Sem preocupar-se com trânsito, estacionamento e outros custos. E ainda no horário em que 

você se sente melhor....ou seja: ONDE e QUANDO puder e quiser, buscando o seu melhor com 

AUTONOMIA e motivando-se cada vez mais ! 

Basta se inscrever através do site/portal e efetuar o pagamento, não esqueça de registrar sua 

corrida através dos aplicativos de corrida e/ou relógios com GPS. IMPORTANTE: não serão 

aceitas atividades inclusas manualmente nos aplicativos. 

Acesse seu cadastro no Ticket Agora, seus pedidos e clique em “Enviar tempo”, anexe o print 

com o registro de sua corrida.  

Deverá ser realizada no mínimo uma vez. 

 

 

 

 



 

 

 

POSTE SUAS FOTOS COM AS HASHTAGS! 

 

Comemore sua conquista postando suas fotos, vídeos, treinos, vestindo a camiseta do evento, 

com sua medalha e outros itens do seu kit! 

 

Use as hashtags:  

#EcoLimitTrailRun #hleventosesportivos #CorridaVirtual #sintasemormaii #vivaaverdade 

#bananinhaparaibuna #saudemental 

 

Como receber o kit? 

Após o pagamento o seu pedido ficará liberado para envio. 

Após validação e comprovação de sua corrida, enviaremos o código de rastreio para consultar a 

situação do seu pedido no site dos Correios. 

Os prazos de entrega (após a postagem) serão os mesmos da tabela fornecida pelos Correios, e 

o envio do seu kit será realizado ao endereço informado no ato da inscrição em até 30 dias. 

Há algum aplicativo obrigatório? 

Não, você pode registrar sua corrida no aplicativo e/ou relógio com GPS que já está acostumado 

a usar em suas corridas. 

 

 

 

 


