
REGULAMENTO 
1ª Corrida Virtual SEXTOU 

 
A 1ª Corrida Virtual SEXTOU é de idealização de GRÉCIA PRODUÇÕES E EVENTOS em 

parceria com a TRAIL TV. Ao efetivar a sua inscrição, o participante declara conhecer e 

concordar com todos os termos deste regulamento. Também declara estar em dia com 

rigorosa avaliação médica, gozando de plena saúde física e mental, estando com 

plenas condições para a participação na prova, responsabilizando-se por quaisquer 

eventos relacionados à sua saúde física e metal, assumindo quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação, incluindo danos a terceiros e 

propriedade publica e/ou privadas, isentando a Grécia Produções e Eventos, Trail TV e 

seus Patrocinadores e Apoiadores de qualquer responsabilidade; 

 
 
1-PROVA 
 
1.1 A 1ª Corrida Virtual SEXTOU será realizado no formato Virtual, ou seja, de forma 
individual, sem demarcação de percurso pela organização, horário de inicio ou término 
ou uma data especifica; o participante escolhe onde e quando participar, respeitando 
o período de vigência do Evento.  
 
1.2 O atleta inscrito poderá escolher as seguintes distancias: 5km, 10km, 15km ou 21 
Km a serem percorridos em vias públicas ou particulares, atentando e respeitando este 
regulamento. 
 
 
 
2-INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 
2.1 Ao se inscrever, o atleta assume total responsabilidade pela as informações 
fornecidas no ato de sua inscrição; 
 
2.2 Ao participar deste desafio virtual, o participante autoriza a utilização de sua 
imagem de forma gratuita e irrestrita por tempo indeterminado, bem como de seus 
dados cadastrais para ações de marketing na divulgação desse evento e/ou de outros 
eventos promovidos e/ou organizados pela Grécia Produções e Eventos e/ou pela Trail 
TV; 
 
2.3 Não haverá reembolso por parte da organização do evento, 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 do desafio virtual; 



 
2.4 A Organização do evento reserva o direito, a qualquer momento, de suspendê-lo 
ou adiá-lo ou encerá-lo, por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismos 
e/ou motivos de força maior, sem necessidade de qualquer comunicado prévio aos 
participantes, assim como a seu critério ou necessidade, incluir ou alterar este 
regulamento, total ou parcialmente. 
 
 
3.INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições serão realizadas através da Plataforma Ticket Agora 
(ww.ticketagora.com.br) e só serão concluídas após efetivação do pagamento da Taxa 
de inscrição dentro do período válido que constar no boleto, a partir do dia 18 de 
Junho de 2021 e encerrando-se no dia 31 de Outubro de 2021. 
 
3.2 Valores 
 
Independente da distancia a ser percorrida pelo inscrito, os valores serão os mesmos, 
havendo distinção apenas entre as opções de Kits disponíveis e a forma de obter o kit 
(Recebendo em casa ou retirando no Pirajú) conforme abaixo: 
 

 

RECEBER 
EM CASA 

RETIRAR 
NO PIRAJÚ 

   Kit Petisco 
R$ 49,90 R$ 29,90 

Medalha + Cerveja 

   Kit Botequim 

R$ 69,90 R$ 49,90 Medalha + Camiseta 
+Cerveja + Chaveiro 

 
  Kit Pirajú 

R$ 99,90 R$ 79,90 Medalha + Camiseta + 
Cerveja + Copo + Chaveiro 

 
*Será acrescida neste valor a taxa de serviço pertinente a Plataforma Ticket Agora 

** Valores para quem escolher receber seu Kit em casa, já incluído o Frete 

 
 
3.3 A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou 
ainda adicionar ou limitar o número de inscritos, em um ou mais Kits ofertados, em 
função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 
 
3.4 Não haverá reembolso, parcial ou total, do valor investido na inscrição, ainda que o 
atleta desista de participar do evento; 
 

3.5 Poderão participar desta prova atletas de ambos os sexos, inscritos na forma deste 

regulamento com idade igual ou superior a 18 anos. A inscrição do atleta terá como 



base a idade do mesmo no dia 31 de dezembro do ano de realização do evento. A 

organização não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das inscrições e suas 

consequências, isentando-se de qualquer responsabilidade caso esta ocasione o 

cancelamento da inscrição (sem direito ao reembolso do valor gasto na inscrição), 

interferência no resultado da prova para o participante ou mesmo problemas judiciais 

junto à organização da prova e/ou terceiros e/ou Poderes Públicos. A inscrição é 

pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em 

qualquer tempo ou situação; 

 
4.COMPROVAÇÃO 
 
4.1 Após percorrer a quilometragem escolhida, comprove sua participação por meio 
do aplicativo STRAVA ou foto relógio GPS desde que contendo data, tempo e 
quilometragem percorrida ou ainda um Print da tela de aplicativos de corridas  
contendo tempo, data e distância da sua corrida. 
 
4.1.2 Acesse o seu cadastro no Ticket Agora e clique em “Desafios Virtuais”, na 
sequencia clique em “Comprovante”, anexe a imagem do seu tempo e distância 
registrados. 
 
4.2 Todo comprovante passará por análise. Caso as regras da Corrida Virtual SEXTOU 
não sejam seguidas, o mesmo será reprovado. Uma vez reprovado o participante 
poderá re enviá-lo para nova análise. Fundamental que a imagem esteja legível e a 
distancia equivalha à escolhida no ato da inscrição.  
 
4.3 O Desafio poderá ser feito por etapas, conforme disponibilidade do atleta inscrito, 
desde que respeitando o período de vigência da prova e data limite para envio do 
comprovante. Neste caso, o atleta deverá enviar seus comprovantes da distancia 
percorrida (distancia, tempo e data) conforme for evoluindo no desafio (distancia total 
definido no ato de sua inscrição). Exemplo: Se você se inscreveu para percorrer 15 Km, 
mas vai percorrer apenas 5 km por dia, cada vez que concluir a distancia definida 
(5km) deverá enviar o comprovante. Ao concluir os 15Km faremos a apuração dos três 
comprovantes validando-os ou não.  
 
4.4 Serão aceitos comprovantes até 3 dias após o encerramento das inscrições. 
 
 
5.ENTREGA DE KIT 
 
 
5.1 Os Kits poderão ser recebidos ou retirados, conforme escolhido no ato da 
inscrição.  
 



A - A retirada, para quem escolher esta modalidade, será EXCLUSIVAMENTE no 
PIRAJU BOTEQUIM - Rua Piraju, 43 – Jardim Leonor, Campinas/SP, nos dias e horários 
de funcionamento do mesmo;  

B - Para quem escolher recebe-lo em casa, enviaremos o Kit para o endereço 
que constar em teu cadastro junto a Ticket Agora no ato de sua inscrição.  
 
Em ambos os casos, os Kits somente estarão disponíveis após comprovação de 
pagamento da inscrição e aprovação do comprovante da distância percorrida, dentro 
do período estipulado aqui neste regulamento. 
 
5.2 O envio / disponibilidade para retira dos Kits terá inicio a partir do dia 19 de Julho 
de 2021 indo, até, 1 (uma) semana após o prazo de encerramento das inscrições. 
 
5.3 O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição, não havendo 
possibilidade de troca em situação futura; 
 
5.4 A organização do evento se reserva o direito de disponibilizar no kit tamanhos 
variados de camisetas, conforme disponibilidades no estoque. 
 
5.5 Todo e qualquer problema com o Kit recebido deverá ser direcionado a 
organização do evento no ato de recebimento do mesmo, relatando o problema 
ocorrido comprovando através de fotos. 
 
 
6.CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1 A classificação acontecerá conforme apuração das informações contidas nos 
comprovantes enviados à Organização do evento. 
 
6.2 A Classificação será exclusivamente no GERAL, sem divisão por categorias:  
 
 
7.PREMIAÇÃO 
 
7.1 Não haverá premiação em dinheiro, independente da distancia percorrida; 
 
7.2 Para todos os atletas devidamente inscritos e comprovantes válidos, enviaremos 
uma medalha de participação (dentro das normas deste regulamento). 
 
7.3 O atleta que, independente do motivo, não comprovar sua participação ou 
quilometragem, dentro do período estipulado e descrito neste regulamento, não 
receberá sua medalha, enviaremos o Kit escolhido no ato da inscrição, SEM a medalha; 
 
7.4 Poderá, ou não, a organizadora premiar aos vencedores com inscrições em outros 
eventos de sua autoria e/ou responsabilidade. 
 



 

8.OUTROS 

 

8.1 Qualquer reclamação quanto ao resultado final da competição deverá ser feita em 

até 24 horas após a divulgação do mesmo, cabendo à organização do evento a análise 

e consentimento se procedente ou não a reclamação apresenta; 

8.2 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão resolvidas pela comissão 

organizadora, cuja decisão é soberana e irrevogável, não cabendo sobre essa qualquer 

recurso. 


