
REGULAMENTO – MOVIMENTE-SE PELO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE 

– 2° EDIÇÃO 

 

CAPÍTULO I – MOVIMENTE-SE PELO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE  

Artigo 1º. O MOVIMENTE-SE PELO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE é um projeto de 

incentivo à atividade física e ação de captação online que envolve participantes de todo 

o Brasil com fins de arrecadação de recursos para doação ao Hospital Pequeno 

Príncipe.  

Artigo 2º. O MOVIMENTE-SE PELO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE é uma ação 

virtual, sem local ou data fixa. O participante, após a inscrição, poderá se exercitar onde 

e quando quiser, respeitando as orientações sanitárias de distanciamento social.  

 

CAPÍTULO II – INSCRIÇÃO 

Artigo 3º. Poderá participar da ação aquele que se inscrever, realizar o pagamento do 

valor correspondente à inscrição no prazo determinado e expressar concordância com 

as normas deste Regulamento. 

Artigo 4º. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações 

fornecidas no sistema on-line ou na ficha de inscrição. Os participantes concordam que 

o e-mail será o meio de comunicação utilizado pela empresa organizadora para repassar 

informações e atualizações referentes à ação. 

Artigo 5º. A quantia paga pela inscrição não será devolvida, caso o participante 

comunique a desistência da ação fora do prazo previsto no artigo 49 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Artigo 6º. Não é permitida a troca de produtos do kit. Apenas em casos extraordinários 

em que os mesmos apresentem defeitos de fabricação.  

Artigo 7º. O Participante deve selecionar corretamente o Estado para o onde o kit será 

enviado e preencher corretamente os campos de endereço. Caso o endereço de entrega 

não corresponda ao Estado selecionado no campo FRETE, o participante ficará 

responsável por arcar com os custos do novo envio do kit.  

Artigo 8º. O Participante residente em Curitiba ou região metropolitana que não tenha 

disponibilidade por meio de portaria, caixa de correio, ou terceiros para receber o kit no 

dia da entrega, será responsável por realizar a retirada do kit no local indicado pela 

organização.  

Artigo 9º Caso haja mudança de endereço, entrar em contato com a organização até 24 

horas após a compra, caso contrário o pedido será enviado no endereço previamente 



preenchido ou o participante será responsável por retirar o kit no local indicado pela 

organização. 

 

CAPÍTULO III – ENTREGA DE KITS 

Artigo 10º. A organização do Hospital Pequeno Príncipe se compromete a cumprir o 

prazo estipulado de entrega. No entanto, não se responsabiliza por atrasos que venham 

a existir em situação de força maior, gerados por terceiros.  

 

Artigo 11º. Após a inscrição:  

I - Escolha do kit e inscrição. 

II - Após a confirmação da compra, será enviado o kit até o endereço informado durante 

a inscrição. 

III – Recebimento do kit em casa, pronto para início da atividade física. 

IV – Para estarmos juntos nesse movimento, nos envie fotos e vídeos como 

comprovante de sua participação. As imagens poderão divulgadas em nossas redes 

sociais e demais meios de comunicação visando engajar mais pessoas a se movimentar 

pelo HPP. O envio fica a seu critério, não é obrigatório, e pode ser realizado pelos meios: 

Whatsapp (41) 9896-0320 | E-mail: zeno.carneiro@hpp.org.br | Instagram: 

@Movimentesehpp | TicketAgora 

a) a Organizadora se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e 

administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do participante, comunicando 

ao participante, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou 

dano relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 13.709/2020; 

b) à Organizadora, é permitido manter e utilizar os dados pessoais do participante para 

as finalidades relacionadas nesse termo e ainda após para cumprimento de obrigação 

legal ou impostas por órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei n° 

13.709/2018. 

 

CAPÍTULO IV – ARRECADAÇÃO PARA DOAÇÃO 

Artigo 12º. A arrecadação para o Hospital Pequeno Príncipe é feita por meio do repasse 

realizado para a instituição, que é representado pelo valor de compra do kit diminuído 

do valor repassado à plataforma de inscrições. Além disso, um campo de Doação Extra 

Opcional estará disponível durante a inscrição e o valor doado por este campo é 100% 

transferido ao Hospital Pequeno Príncipe. 
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