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REGULAMENTO 2ª CORRIDA do TJPE – Desafio 200k
1. O EVENTO ESPORTIVO
1.1 A 2ª CORRIDA do TJPE – Desafio 200k é um evento esportivo voluntário com
intuito de incentivar as pessoas a praticar atividades físicas, na categoria
individual (masculino e feminino) e que acontece das 0h do dia 09/08/2021 até
as 23h59 do dia 15/12/2021.
1.2 A “2ª Corrida do TJPE – Desafio 200k”, será realizada no formato "Corrida ou
Caminhada Virtual" onde o “participante” poderá correr ou caminhar, até o dia
15 de dezembro de 2021, somando até a data final a distância de 200 (duzentos)
quilômetros.
1.3 Fica a cargo exclusivo do(a) participante a escolha do horário e local para
participar do evento, podendo ser realizado em sua própria residência, esteiras,
ao ar livre, no momento e nas condições que melhor lhe convier.
1.4 O evento tem caráter participativo e não competitivo. Não havendo classificação
ou premiação aos participantes. Os participantes receberão um certificado virtual
pela participação.
1.5 O participante deverá correr ou caminhar usando um aplicativo de corrida e/ou
relógio GPS, em qualquer dia, hora e lugar. A distância percorrida deverá ser
registrada, printada e enviada à organização da corrida (conforme instruções no
site de inscrição (www.ticketagora.com.br ).
1.6 Qualquer que seja a sua escolha, o(a) participante deverá sempre seguir as
legislações aplicáveis e orientações do Poder Público, bem como as
recomendações para se evitar o contágio pelo Coronavirus (COVID 19).
1.7 O (a) participante desde já fica advertido(a) sobre a sua exclusiva
responsabilidade acerca da escolha do local e horário e do uso de eventuais
equipamentos, devendo evitar aqueles que possam colocar em risco a saúde e
segurança, inclusive de terceiros.

2. INSCRIÇÃO
2.1 Poderá participar do evento aquele que se inscrever, realizar o pagamento do
valor correspondente à inscrição no prazo determinado e expressar concordância com
as normas deste Regulamento.
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2.2 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 ao evento, e assume total responsabilidade por
sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é
parte integrante deste regulamento.
2.3 As inscrições deverão ser realizadas pela Internet em um lote único que custará
R$ 50,00 (cinquenta reais)
2.4 O Kit do participante será composto por camisa, medalha, número de peito
(virtual) e certificado digital.
2.5 A medalha de participação no evento somente será entregue aos participantes
que concluirem o desafio 200k.
2.6 A inscrição no evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer
participante ser substituído por outro, em qualquer situação.
2.7 A idade mínima para participantes que se inscreverem e participarem da
modalidade corrida é de 18 (dezoito) anos.
2.8 Os(as) participantes poderão se inscrever no Evento até o dia 30/09/2021;
2.9 A Organização do evento poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades,
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.

3. ENTREGA DE KITS
A entrega dos kits acontecerá em data, local e horário a ser definido e divulgado
em breve pela organização do evento no site (https://www.tjpe.jus.br/web/corridatjpe) e no site (www.https://www.ticketagora.com.br).
4. RESULTADOS, CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
4.1 Por se tratar de um evento de caráter participativo e inclusivo, não haverá
classificação final de tempo e nem premiação, apenas o registro do ranking de cada
participante no site do evento com as distânicas parciais percorridas.

5. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS (DAS) PARTICIPANTES
5.1 Todos(as) os(as) participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação
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médica para realização do evento, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de
sua aptidão física para participar do evento. A organização do evento não se
responsabilizará pela saúde física dos (das) participantes.
5.2 O(a) participante é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando
sua condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não permanecer no
evento. Por se tratar de uma corrida virtual, a organização do evento não irá
disponibilizar qualquer estrutura aos (às) participantes, bem como para qualquer tipo
de emergência, não haverá serviço de ambulância ou atendimento.

6. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
6.1 Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos,
vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a organização
do evento, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com
tais direitos em qualquer tempo.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, treinamentos, seguros ou
quaisquer outras despesas necessárias para a participação do(a) participante, antes,
durante e depois do evento serão de responsabilidade exclusiva do(a) participante.
7.2 A organização do evento poderá, a qualquer momento, prorrogar ou antecipar
a data para inscrição e término do evento ou, ainda, limitar o número de inscrições, em
função de disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
7.3 Os casos omissos, dúvidas ou solicitações de informações técnicas deverão ser
encaminhadas para a organização do evento, através do email
2corridadotjpe@gmail.com;
7.4 Os(As) participantes são responsáveis pela veracidade das informações
fornecidas no sistema on-line de inscrição.
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ANEXO I
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, “identificado no cadastrament o da inscrição”, no perfeito uso de minhas
faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma Corrida Virtual, com registros das distâncias

em aplicativos e corrida e enviados à organização do evento, cuja escolha do local
e das condições de percurso é de minha responsabilidade, devendo em qualquer
caso seguir as legislações aplicáveis e orientações do Poder Público, bem como as
recomendações para se evitar o contágio pelo Coronavirus (COVID 19).
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e estou

ciente de que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de
praticar atividades físicas.
3. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do

Regulamento do evento.
4. Declaro que não portarei e nem utilizarei no percurso qualquer material ou objeto

que ponha em risco a minha segurança e de terceiro.
5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos,

vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem ônus para os
organizadores do evento;
6. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência

médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha
participação neste evento; antes, durante ou depois da mesma.
7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE

RESPONSABILIDADE

