
REGULAMENTO GERAL 
Corrida do Trabalhador 

 
 

A Corrida do Trabalhador é um evento virtual que será realizado no período de 
01 à 31 de Maio de 2021, os participantes podem fazer de onde e como quiserem 
na modalidade de corrida ou caminhada virtual.  
A Associação Sabesp em parceria com Sabesp e a FIT Vida, no Projeto Vida 
Nova 2021, tem realizado diversas atividades para seus funcionários e 
dependentes, de modo online, para beneficiar a sua saúde física e mental, entre 
eles a corrida virtual. 
Para os 100 primeiros associados da Associação Sabesp do Clube da Corrida 
que se inscreverem, o evento será GRATUITO. 

 
 

OBJETIVO 
 
A FIT Vida tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas através 
da corrida e/ou caminhada para que juntos possamos melhorar a qualidade de 
vida através da saúde física, emocional, mental e as relações com amigos, 
colegas de trabalho e familiares, ainda que de modo virtual. 
 
 

EVENTO 
 
A Corrida do Trabalhador será realizado no formato “virtual", a corrida e a 
caminhada podem ser feitas onde o atleta quiser e serão disputadas nas 
modalidades 5k, 10km e 21km com a participação de atletas profissionais e 
amadores, de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com este 
regulamento, no período estabelecido para realização da prova. 
 
 

INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para participar da Corrida e Caminhada do Trabalhador serão 
realizadas a partir do dia 01 de Maio de 2021 até o dia 31 de Maio de 2021 às 
12h00 na plataforma do site www.ticketagora.com.br e aplicativo Ticket Agora. 
 

 

REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
Data: 01 à 31/05/2021 
Local: Em qualquer lugar 
Horário: Qualquer horário entre 00:00 e 23:59 
 
 
 
 
 



 

ENTREGA/RETIRADA DE KITS 
 

Exclusivamente para os funcionários da Sabesp e associados da Associação 
Sabesp, a retirada de kits deverá ser feita individualmente, no endereço 
determinado pela entidade.  
 
Para o público geral, será feita pelos Correios ou empresa de entrega para todo 
o Brasil, mediante a pagamento de frete determinados no momento da inscrição. 
 
A entrega para os atletas inscritos em REMESSA PELOS CORREIOS OU 
EMPRESA DE ENTREGA, terá início a partir de Junho de 2021 logo que a 
organização receber todas as inscrições e os itens do kit enviados pelos 
fornecedores. Colocado na transportadora, a organizadora não fica responsável 
em ressarcir os kits, caso a empresa transportadora seja objeto de furto ou 
roubo. Caso o endereço fornecido não seja encontrado, o kit retornará ao 
endereço do remetente para um novo envio e será cobrado outro frete. 

 
OPÇÕES DE CAMISAS 

 

 
 



VALOR DO KIT 
 
KIT COMPLETO (Camisa + Medalha + Sacochila)  

Sócios da Associação Sabesp do Clube da Corrida: GRATUITO - limite de 100 (cem) 

inscritos 

Público em geral: R$ 64,90 + R$ 5,00 taxa de serviço + frete  

 
 

REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL 
 

a. Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade 
pela as informações fornecidas no ato da inscrição; 
 

b. 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; 
 

c. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação; 
 

d. Ao participar desta corrida 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, internets e qualquer 
mídia, em qualquer tempo; 
 

e. Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas 
na corrida virtual, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer 
durante a participação na corrida virtual; 
 

f. A organização da corrida virtual bem como seus patrocinadores, 
apoiadores e realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos 
causados pelo atleta inscrito na corrida virtual, seja ao patrimônio público, 
a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do autor; 
 

g. A Organização da corrida virtual recomenda rigorosa avaliação médica, 
inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas 
participantes; 
 

h. Poderão 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. 



 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 
 

a. Acessar o site www.ticketagora.com.br/, preencher os formulários de 
inscrições por completo, e efetivar o pagamento (caso não seja associado 
da Associação Sabesp do Clube da Corrida). Respeitar os prazos de 
execução do desafio e aceitar os termos de responsabilidade da corrida 
virtual. 

 
b. A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de 

inscrição. 
 

c. Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições 
realizadas, por nenhum motivo. 
 

d. As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de 
revender para terceiros. 

 
 
 
 

RANKING E ENVIO 
 
Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo registrado 
pelo GPS, painel da esteira ou APP do celular (STRAVA).  
 
Os atletas entrarão em um ranking com todos os corredores, de acordo com as 
distâncias previamente escolhidas. 
 
Todo comprovante passará por análise, e deverá seguir as regras abaixo para 
ser aceito, caso as regras não sejam seguidas, o mesmo será reprovado. Caso 
o comprovante seja reprovado, você poderá reenviá-lo para nova análise. 
 

1. Imagem legível; 
2. Distância de acordo da escolhida na inscrição; 

 
Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar o desafio e acesse seus 
pedidos. 
 
Para validar, clique na descrição “Envia tempo”, anexe a imagem do seu tempo 
e distância registrados. 
 
O prazo de entrega do kit será de 25 dias úteis após o último dia previsto para 
o encerramento da prova no site. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos. 
 
Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de 
desistência do atleta. 
 
Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela equipe 
organizacional da corrida virtual. 
 
 
 

COMPARTILHE ESTE EVENTO 

 

Organizador 

FIT VIDA GESTAO EMPRESARIAL E QUALIDADE DE VIDA LTDA 
CNPJ: 41.357.242/0001-14 

 

 


