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REGULAMENTO DO II DESAFIO GUARDIÕES DA FRONTEIRA

I -APRESENTAÇÃO

1. Em  comemoração  ao  9º  aniversário  do  Batalhão  de  Polícia  de  Fronteira
(BPFron), é realizado II Desafio Guardiões da Fronteira, evento virtual que tem como
objetivo integrar os diversos seguimentos da sociedade à instituição Polícia Militar por
meio da prática de atividade física, seja caminhada, corrida ou ciclismo. Dessa forma,
promovendo  à  melhoria  da  saúde,  qualidade  de  vida  e  o  bem  estar  social  dos
participantes.  

2. Ainda, o evento cujo intuito é estritamente beneficente, irá destinar a totalidade
de seus lucros à aquisição de alimentos que serão doados às famílias em situação de
vulnerabilidade social, agravada em razão da pandemia que estamos vivendo.

3. Importante  também  ressaltar  que,  por  ser  um  evento  não  presencial,  sua
realização,  conforme  as  regras  estabelecidas  neste  regulamento,  não  provocará  a
aglomeração  de  pessoas,  estando,  portanto,  em  conformidade  às  orientações  das
autoridades relativas às regras de distanciamento social.    

II-FINALIDADE

4. O  presente  regulamento  se  destina  ao  II  Desafio  Guardiões  da  Fronteira  e
contempla todas as informações necessárias para a sua realização.

5. A  Seção  de  Comunicação  Social  do  BPFron  será  a  responsável  pela  parte
técnica e validação do Desafio.

6. Realização: Batalhão de Polícia de Fronteira.

III - REGRAS GERAIS DO EVENTO.

7. Ao participar deste evento, o atleta:

a) assume total responsabilidade pelas informações fornecidas no ato da inscrição. 

b) declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade física.

c) declara ter conhecimento que a organização do evento recomenda aos atletas
para  que   passem por  avaliação  médica  prévia  que  ateste  condições  de  saúde
adequadas à atividade física a ser realizada.

d) declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da competição. 

e)  assume  quaisquer  outras  despesas  necessárias  ou  provenientes  da  sua
participação;



f) se responsabiliza inteiramente por quaisquer danos ou prejuízos que possam vir a
ocorrer  à  seus  equipamentos  ou  acessórios  necessários  para  a  participação  no
evento.

g) tem ciência de que a organização do evento não se responsabiliza por danos ao
patrimônio público, a terceiros ou a outros participantes, porventura causados pelos
participantes durante a realização da prova.

h) tem ciência de que a organização poderá prorrogar o prazo do evento conforme
necessidade,  disponibilidade  e  motivos  outros  que  interfiram  em  sua  plena
realização.

i) cede gratuitamente, a qualquer tempo, os direitos de utilização de sua imagem,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que porventura possa ser auferida
com a sua divulgação, promoção ou transmissão do evento;

8. O período de inscrição será do dia 24 de junho de 2021 ao dia 06 de agosto de
2021, ou até quando se encerrar os estoques de medalhas.

9. O prazo máximo para a validação da prova será o dia 31 de agosto de 2021,
após essa data, o evento é encerrado.

10. Só serão validadas as provas realizadas até a data de encerramento do evento e
que cumpram com os demais critérios exigidos.

11. Somente farão jus ao recebimento da medalha os atletas que completarem o
desafio, conforme as regras estabelecidas neste regulamento.

IV - MODALIDADES

12. O II Desafio Guardiões da Fronteira contará com três modalidades: 

I) Corrida – 05 Km;

II) Caminhada – 05 Km;

III) Ciclismo – 20 Km.

13. A distância estabelecida para as  modalidades são as mínimas obrigatórias a
serem atingidas pelos atletas. 

14. Não há impedimento para a validação dos percursos enviados que porventura
ultrapassem a quilometragem mínima exigida para a modalidade de inscrição. 

15. Percursos  enviados  que  não  atingirem a  quilometragem mínima estabelecida
para a modalidade, não serão validados.



V PREMIAÇÕES

16. O evento não prevê premiação em dinheiro em nenhuma modalidade.

17. Não haverá premiações por Rankings ou Categorias.

18. Somente receberão a medalha de participação os atletas regularmente inscritos
que  tiverem  suas  provas  validadas,  conforme  regras  estabelecidas  por  este
regulamento.

19. Ao final  do evento,  em data de 01 de setembro de 2021, será sorteada uma
bolsa de estudos de 100% aos inscritos que cumprirem os requisitos estabelecidos para
concorrer ao sorteio.

20. Somente concorrerá ao sorteio da bolsa de estudos o atleta que tiver sua corrida
validada no site Ticke Agora e, no ato de sua inscrição, ter aceitado o termo proposto,
de que está ciente e aceita que poderá receber futuros contatos da empresa de ensino
Unicesumar com conteúdo de propagandas e/ou promoções.      

21. O atleta  sorteado  para o  recebimento da bolsa de estudos poderá optar  em
cursar qualquer um dos cursos Ead ofertados pelo polo da Unicesumar com cede na
cidade de Marechal Cândido Rondon-PR. 

22. A opção por qualquer outro curso de graduação que não seja ofertado pelo polo
da  Unicesumar  da  cidade  de  Marechal  Cândido  Rondon-PR,  poderá  ter  sua
contemplação  atendida  conforme  disponibilidade  e  viabilidade  a  ser  avaliada  pelo
administrador daquele polo. 

23. O atleta sorteado, se assim optar, poderá presentear a bolsa de estudos para
alguém de sua livre escolha. 

24. A bolsa sorteada é exclusiva a novos alunos, ou seja, a bolsa só será validada
aos inscritos que não estejam cursando ou que já tenham cursado algum curso na
instituição Unicesumar.

25. Os cursos ofertados na bolsa de estudos a ser sorteada serão os seguintes:



VI –VALIDAÇÃO DO DESAFIO E ENTREGA DE KITS

26. Complete a  prova de sua modalidade cumprindo a  quilometragem mínima e,
após,  envie  para  validação  no  site  Ticket  Agora  uma  foto  ou  extrato  do  aplicativo
utilizado para marcar a distância percorrida; 

27. Para fins de validação, o atleta poderá enviar a foto da distância e do tempo
marcada no relógio GPS, painel de esteira ou aplicativo de celular utilizado.

28. Após ter completado o desafio, acesse seu cadastro no site Ticket Agora, busque
o desafio para o qual se inscreveu e valide sua corrida, caminhada ou pedalada.

29. Para validar, clique na descrição “Envie aqui seu comprovante”, anexe a imagem
com o seu tempo e distância registrados.

30. Todo comprovante passará por análise. 

31. O comprovante deve seguiras regras abaixo para ser aceito e caso as regras
não sejam seguidas, o mesmo será reprovado.

a) Para a validação a imagem deve ser nítida, com distância e tempo legíveis;

b) Não será validada a prova de distância inferior à estabelecida para a modalidade
escolhida;

c) Não  será  validado  o  comprovante  enviado  que  não  seja  correspondente  à
modalidade de inscrição do atleta.

d) Corridas fracionadas não serão validadas. 

32. O atleta  que não comprovar  seu tempo no site  Ticket  Agora não receberá a
medalha de participação.

33. O Kit com a medalha somente será enviado após a validação da prova no site
Ticket Agora.



34. O atleta  que não tiver  sua corrida validada no site,  após o encerramento do
evento, receberá seu Kit sem a medalha de participação.

35. O valor do frete não está incluso na inscrição e será calculado na plataforma em
parceria com os Correios de acordo com o CEP do recebedor.

36. Haverá a opção de Frete Grátis para o Atleta que no momento da inscrição optar
pela  retirada  presencial  do  kit  em  uma  das  instalçaões  do  BPFron,  podendo  ser
Marechal  Cândido  Rondon-PR,  Guaíra-PR,  Santo  Antônio  do  Sudoeste-PR  ou
Umuarama-PR, nos endereços que seguem:

Sede BPFron 
Endereço: PR 467, Km 26,1 – Linha Quinta das Seleções, Marechal Cândido Rondon –
PR, Cep.: 85960-000.

2ª Cia BPFron
Endereço: Avenida Tomaz Luiz Zeballos, 1.800, Zeballos, Guaíra – PR, Cep: 85980-000

3ª Cia BPFron
Endereço: Rua Peroba, 249, Jardim Fronteira, Santo Antônio do Sudoeste – PR, Cep:
85710-000.

Pelotão Umuarama
Endereço: Rua Generino Delfino Coelho, 3148, Jardim Carolina, Umuarama – PR, Cep:
87501-080.

37. Para retirar em uma das sedes do BPFron,  o atleta deverá assinalar, no ato da
inscrição, a sede na qual pretende retirar o Kit.

38. O atleta  que  optar  por  retirar  o  kit  em uma das sedes do  BPFron,  receberá
mensagem do organizador do evento informando a data para sua retirada. 

39. Os  atletas  que  optarem pela  entrega  pelos  correios,  receberão  o  código  de
rastreio para acompanhamento do seu pedido. 

40. Os  Kits  somente  serão  enviados  aos  atletas  após  a  validação  de  suas
respectivas provas.

41. Aguarde  ansiosamente  a  chegada  de  seu  kit  e  lembre-se  de  celebrar  sua
conquista! Você merece!

VII - INSCRIÇÕES

42. Prazos das inscrições: 

 Início dia 25 de junho de 2021;

 Término dia 06 de agosto de 2021; 

43. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos para
as inscrições, ou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função
de necessidades/disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.

44. As inscrições para o Desafio Guardiões da Fronteira serão realizadas no site
www.ticketagora.com.br



45. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades/
disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.

46. Procedimento para a inscrição;

*. Acessar o site  www.ticketagora.com.br, preencher os formulários de inscrições por
completo,  efetivar  o  pagamento  de acordo  com as opções escolhidas pelo  atleta  e
aceitar os termos de responsabilidade do evento.
*. A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição.
*.Não  haverá  reembolso  de  nenhum  valor  referente  às  inscrições  realizadas,  por
nenhum motivo.
*. A inscrição é pessoal e intransferível, não sendo possível revender para terceiros.
*.  Poderá  se  inscrever  na  corrida  qualquer  pessoa  maior  de  16  anos  e  que tenha
condições de saúde para participar do Desafio.

Kits e Valores (inclusos as taxas cobradas pelo site; não inclui o frete)

KIT Itens Valor

Kit 01 Medalha + máscara R$ 39,00 

Kit 02 Medalha + máscara + 
camiseta corrida manga curta

R$ 69,00 

Kit 03 Medalha + máscara + 
camiseta corrida manga longa

R$ 74,00 

Kit 04 Medalha + máscara + 
camiseta corrida manga curta 
+ camiseta corrida manga 
longa

R$ 104,00 

Kit 05 Medalha + máscara + 
camiseta ciclismo manga curta

R$ 104,00 

Kit 06 Medalha + máscara + 
camiseta ciclismo manga 
longa

R$ 113,00 

Kit 07  Medalha + máscara + 
camiseta ciclismo manga curta
+ camiseta ciclismo manga 
longa

R$ 182,00 

Kit 08 Medalha + máscara + 
camiseta corrida manga curta 
+ camiseta ciclismo manga 
curta

R$ 136,00 

Kit 09 Medalha + máscara + 
camiseta corrida manga curta 
+ camiseta ciclismo manga 
longa

R$ 145,00 

Kit 10 Medalha + máscara + 
camiseta corrida manga longa 
+ camiseta ciclismo manga 
curta

R$ 141,00 

Kit 11 Medalha + máscara + 
camiseta corrida manga longa 
+ camiseta ciclismo manga 
longa 

R$ 150,00 



47. O valor do boleto bancário e das taxas cobradas pelo administrador do site já
estão incluídos na inscrição.

48. Para as pessoas que não tenham interesse em participar da corrida, mas que
queiram adquirir  algum item dos Kits,  haverá a possibilidade de compra avulsa dos
produtos, conforme os seguintes valores (não incluso o frete):

Camiseta corrida manga curta R$ 35,00

Camiseta corrida manga longa R$ 40,00

Camiseta ciclismo manga curta R$ 75,00

Camiseta ciclismo manga longa R$ 85,00

Máscara R$ 10,00

Moletom  R$ 125,00 

49. Os valores constantes nas tabelas são referentes aos itens comercializados no
site Ticket Agora.

50. Evento  limitado  em 400  inscrições,  independente  da  categoria,  podendo  ser
estendida a critério da organização.

51. Não serão aceitas as inscrições após o prazo.

VIII - ENCERRAMENTO

52.  O evento será encerrado em data de 31 de agosto de 2021.

53.Provas enviadas após o período de encerramento do evento não serão validadas.

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

55. Casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  exclusivamente  pela
organização do evento.

Qualquer dúvida poderá ser sanada através dos contatos:
Telefone:  (45)3284-5777;(45)3254-1907  -  Seção  de  Comunicação  Social  do  Batalhão  de
Policia de Fronteira.

email: corridabpfron@gmail.com, 

Marechal Cândido Rondon,PR, 21 de junho de 2021.

Assinado no Original.

                                          1º Ten. QOPM Henrique Pereira Teles,
          Oficial do BPFron responsável pela organização do Desafio.


