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FDV DIGITAL RUN  

 

Sobre o evento: 

A Faculdade de Viçosa (FDV) está organizando a FDV DIGITAL RUN, com percursos de 

3km, 5km, 10km, 15km, 21km e 42km. Trata-se de um evento acadêmico organizado pelo Curso 

de Educação Física da FDV com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis através da prática da 

corrida. É claro, respeitando os limites de distanciamento social necessários neste momento. 

ETAPAS 

PASSO 1  

             Escolha a distância, o kit e inscreva-se na prova através do site Ticket Agora. 

 

PASSO 2 

        Corra a KM escolhida (3km, 5km, 10km, 15km, 21km ou 42km), sempre lembrando de 

registrar com App de corrida de sua escolha, relógio GPS ou painel da esteira.  

 

PASSO 3  

✅ Comprove seu resultado. Entre com seu login e senha no Ticket Agora. Clique em “Envie 

aqui seu comprovante” e anexe a imagem com o resultado da sua atividade. 

 

PASSO 4  

           🎽         Receba o Kit escolhido em casa via Correio ou retire na Sede da FDV - Rua Gomes 

Barbosa, 870, Centro, Viçosa/MG, CEP: 36.570-101, de segunda a sexta (14:00 às 19:00 horas). 

 

Tenha todo o suporte da organização do evento nos contatos: 

fdvdigitalrun@gmail.com 

(31) 9 8920 9968 (Whatsapp) 

 

Kits*: 

Kit Bronze: Medalha 

Kit Prata: Medalha + Máscara 

Kit Ouro: Medalha + Máscara + Camisa 

*Medalha de Prata Velho com 9 cm de diâmetro. Máscara personalizada do evento. Camisa de Poliamida  e Elastano, 

com FPS 50 

 

 

 

 

https://pt.emojiguide.com/atividades/running-shirt/
mailto:fdvdigitalrun@gmail.com
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Regulamento: 

1. Prova 

1.1. A FDV DIGITAL RUN será realizada em formato de corrida virtual, no qual os 

participantes devem correr de forma individual determinada distância em local e horário de 

sua escolha. Poderá se inscrever pessoas de ambos os sexos com idade mínima de 18 anos. 

1.2. A FDV DIGITAL RUN irá acontecer nas seguintes opções de percursos: 

• 3 km 

• 5 km 

• 10km 

• 15km 

• 21km 

• 42km 

1.3. As inscrições para a FDV DIGITAL RUN terão os seguintes valores: 

• Kit Bronze  – Composto por Medalha: R$ 32,00 

• Kit Prata     – Composto por Medalha + Máscara: R$ 44,00 

• Kit Ouro     – Composto por Medalha + Máscara + Camisa: R$ 88,00 

 

2. Regras Gerais 

2.1. Ao participar deste evento, o corredor assume total responsabilidade pelas informações 

fornecidas no ato da inscrição. O participante declara que está em plenas condições físicas 

e psicológicas para participar das provas do evento e que não existe nenhuma 

recomendação médica que o impeça de praticar atividades físicas como corrida, isentando 

os organizadores, colaboradores e patrocinadores de qualquer responsabilidade por 

quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que por ventura venha a sofrer, advindos da 

participação no evento. 

2.2. Ao participar deste evento, o corredor autoriza o uso de sua imagem, para fins de 

divulgação do evento, por fotos, redes sociais, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 

comunicação, sem geração de ônus para organizadores, mídia e patrocinadores. 

2.3. A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito no evento, seja 

ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do corredor. 

2.4. O participante do evento declara que respeitará todos os procedimentos sanitários 

adotados pelo seu município no enfrentamento da pandemia de COVID-19. 
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3. Inscrições 

3.1. As inscrições para a FDV DIGITAL RUN serão realizadas no site 

https://www.ticketagora.com.br/e/fdv-digital-run-32090 

3.2. As inscrições podem ser realizadas de 01 de agosto a 30 de novembro de 2021, seguindo 

os valores descritos no item 1.3. 

3.3. Para se inscrever, o participante deve: (i) acessar o site 

https://www.ticketagora.com.br/e/fdv-digital-run-32090 e (ii) preencher o formulário de 

inscrição por completo, efetivando o pagamento de acordo com as opções escolhidas e 

aceitando os termos de responsabilidade da corrida virtual. Obs: A escolha do tamanho da 

camisa do kit estará disponível no site de inscrição, seguindo as medidas: 

Medidas em 

cm 
PP P M G GG 

Largura 50 52 54 58 60 

Comprimento 68 70 72 74 76 

 

3.4. Não haverá reembolso de nenhum valor referente às inscrições realizadas, por nenhum 

motivo e também não será permitida a troca de itens após a efetivação da inscrição.  

3.5. A inscrição é pessoal e intransferível. 

3.6. A organização do evento poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou 

ainda adicionar ou limitar o número de inscritos da corrida em função de necessidades/ 

disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 

 

4. Comprovação 

4.1. Corra a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida, relógio 

GPS ou foto de painel de esteira contendo tempo e distância da prova.  

4.2. Acesse o seu cadastro no site do Ticket Agora após completar a prova e acesse seus 

pedidos. Para comprovar, clique em “Envie aqui seu comprovante” e anexe a imagem do 

seu tempo e distância registrados.  

4.3. Todo comprovante passará por análise de validação. O comprovante deve seguir as 

seguintes regras: (i) Imagem legível; (ii) Distância igual da escolhida na inscrição, e (iii) O 

comprovante ser da modalidade escolhida no ato da inscrição. Caso as regras não sejam 

seguidas, o participante será reprovado. Caso o comprovante seja reprovado, o participante 

poderá reenviar os dados para nova análise. 

 

5. Entrega do Kit 

5.1. O kit será enviado pelos correios ou poderá ser retirado na sede da FDV após a 

comprovação de pagamento da inscrição e validação dos dados com a distância e tempo 

percorridos no site Ticket Agora. 

https://www.ticketagora.com.br/e/fdv-digital-run-32090
https://www.ticketagora.com.br/e/fdv-digital-run-32090
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5.2. A organização do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados 

de camisas enquanto houver disponibilidades no estoque. 

5.3. O prazo de entrega do kit para opção via Correio será de 20 dias úteis após a validação da 

prova concretizada no site Ticket Agora. Para a retirada do kit na sede da FDV, o prazo 

será de 03 dias úteis após a validação da prova. 

 

6. Ranking 

6.1. Os participantes serão classificados de acordo com o seu tempo de corrida registrado 

através do App de corrida, relógio GPS ou painel da esteira. 

6.2. Além da classificação geral por quilometragem, o ranking será dividido por Estado, Idade 

e Sexo. 

 

7. Premiação 

7.1. O participante que não comprovar seu tempo no site Ticket Agora não receberá o Kit 

contendo a medalha ou outros itens contratados. 

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

 

8. Considerações Finais 

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

participante. 

8.2. Recomendamos avaliação médica prévia a todos os participantes, inclusive a realização de 

teste ergométrico. 

8.3. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela organização da 

FDV DIGITAL RUN. 


