REGULAMENTO
DESCRITIVO GERAL
1. SOBRE A CORRIDA EVENTO VIRTUAL “DESAFIO SERFIS”, é um desafio onde cada participante deverá
correr o percurso a sua escolha, entre os dias 15 de setembro a 14 de novembro de 2021. A CORRIDA
INDIVIDUAL VIRTUAL e os desafios serão de forma acumulativa até somatória final de 100 km ou 50k,
sendo que o desafio pode ser fracionado em até 30 dias corridos, a contar do primeiro registro no site.
O Participante poderá correr e completar as etapas onde e quando quiser: Rua, parque, estrada.
Período de inscrição - 15 de setembro à 15 de outubro de 2021
Período do 1º registro de atividade registrada - 15 de setembro à 15 de outubro de 2021
Registro – durante 30 dias corridos, sendo necessário o 1º registro ser até 15 de outubro.
2. REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL
2.1 Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade pela as informações
fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade
física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da competição. Assume
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação;
2.2 Ao participar desta corrida virtual, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua
imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão
ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em
qualquer tempo;
2.3 Não haverá reembolso por parte da organização 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 da corrida virtual;
2.4 A organização da corrida virtual bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida, seja ao patrimônio
público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do
autor;
2.5 A Organização da corrida virtual recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de
teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes;
2.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender a corrida virtual por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer
comunicado prévio aos participantes.
3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para a Corrida DESAFIO SERFIS serão realizadas no site www.desafioserfis.com.br .
3.2 As inscrições terão os valores de R$ 80,00 (oitenta reais) com direito ao kit de participação (frete
não incluso), e é composto de camiseta, medalha, certificado e número de peito
3.2.1 Poderá o atleta se inscrever gratuitamente no site e participar do desafio sem direito ao kit de
camiseta e medalha, apenas com direito a número de peito e certificado.
3.2.2 Caso o atleta tenha se inscrito gratuitamente e desejar receber o kit de camiseta e medalha,
deverá entrar em contato com a organização até o término das inscrições.
3.2.3 O número de peito e certificado deverão ser impressos na área do atleta, independente da
inscrição paga ou inscrição participação. Porém, o certificado só será disponibilizado após a
confirmação da conclusão do desafio.

3.3 A organização 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.
3.4 Procedimento para a inscrição:
3.4.1 Acessar o site www.desafioserfis.com.br e preencher os formulários de inscrições por completo,
escolher a participação de 100k ou 50k, escolher o kit completo ou inscrição participação e efetivar o
pagamento se houver de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de
responsabilidade da corrida virtual.
3.4.2 O atleta poderá escolher entre retirar o kit em Campo Grande/MS ou receber o mesmo pelo
correio, o qual será calculado no ato da inscrição.
3.4.3 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum motivo.
3.4.4 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para terceiros.
4. COMPROVAÇÃO
4.1 Corra a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida; ou relógio GPS; ou
foto de painel de esteira contendo tempo e distância da corrida virtual.
4.2 Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar a corrida virtual e acesse seus pedidos.
4.3 Para validar, clique na descrição “Enviar tempo”, anexe a imagem do seu tempo e distância
registrados.
4.4 Todo comprovante passará por análise. Caso as regras não sejam seguidas, o mesmo será
reprovado. Caso o comprovante seja reprovado, você poderá reenviar uma nova análise:
4.5 Após validação e comprovação de sua corrida virtual, enviaremos o código de rastreio para
consultar a situação do seu pedido no site dos Correios. Aguarde ansiosamente a chegada de seu kit.
Lembre-se de celebrar sua conquista.
4.6 O comprovante deve ter Imagem legível para ser aceito.
4.7 O site do evento faz interação diretamente com o aplicativo STRAVA
5. ENTREGA DE KIT
5.1 No ato da inscrição, você deverá escolher entre retirar o kit camiseta e medalha em Campo
Grande/MS no endereço R. Dr. Eduardo Machado Metelo, 438 - Chácara Cachoeira, Campo Grande MS, 79040 ou enviado pelo correio, no qual o site já calculará o valor.
5.2 O Kit camiseta e medalha somente será disponibilizado ou enviado para você mediante a
comprovação de pagamento da inscrição e aprovação do seu comprovante da distância percorrida no
site Ticket Agora.
5.3 O número de peito e certificado, o atleta deverá acessar pelo site do evento e baixar os arquivos.
6. RANKING
6.1 Os atletas serão classificados de acordo o tempo de sua corrida virtual registrado pelo GPS
6.2 Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta.
7.2 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe organizacional da
corrida virtual.
8. PARTICIPAÇÃO Após a inscrição, independente do kit camiseta e medalha ou kit participação, o
atleta terá acesso a um link no painel, para envio do seu resultado, que será considerado na

composição do ranking geral da corrida virtual. Os atletas deverão correr a quilometragem dentro do
prazo determinado para realização da corrida e comprovar sua participação por meio de aplicativo de
corrida tempo e distância. Para enviar a comprovação do resultado, o atleta deve obrigatoriamente
acessar seu cadastro no site OFICIAL DO EVENTO e seguir os passos para envio do tempo. Para ser
aceito, o 1º comprovante (início do desafio) deve ser enviado até o dia 15 de outubro de 2021, em que
se encerra o prazo de inscrição e o último até o dia 14 de novembro de 2021, quando se encerra o
prazo da realização da corrida virtual. Todo comprovante passará por análise e caso apresente
qualquer irregularidade em seu teor, esteja ilegível ou corrompido de forma que possa gerar dúvida
quanto à sua integridade, caso não corresponda à distância escolhida ou mesmo se a atividade for
realizada fora do prazo estabelecido, o resultado não será aceito e o atleta não terá seu tempo
registrado no ranking. (*) Os atletas que não respeitarem os critérios acima estabelecidos, não terão
o seu resultado publicado no ranking da corrida virtual. A participação do atleta no evento virtual é
estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso
tecnológico que possa interferir em seu desempenho.
8.1 Comprovação: A Comprovação será feita através do envio de link ou fotos do resultado registrado
pelo aplicativo utilizado pelo ATLETA, tais como: Nike, Strava, Runkeeper, Garmin, TOM TOM, Polar,
Adidas Running, Endomondo, Wikiloc, entre outros. Caso o ATLETA opte por correr na Esteira a
comprovação deverá ser feita através do envio da foto do painel do equipamento de forma fracionada
até atingir o desafio total escolhido no ato da inscrição: 50km ou 100km.
INFORMAÇÕES GERAIS 1. Ao participar do EVENTO VIRTUAL “DESAFIO SERFIS” o atleta assume a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Corrida,
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo
as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação na corrida, antes, durante e depois da mesma. 2.
Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da
corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos, durante ou após a corrida.
3. O competidor é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição física e
seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da sua atividade. 4. Não haverá
reembolso por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes nas corridas virtuais
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por
ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a realização de sua atividade. 5. A
organização do EVENTO VIRTUAL “DESAFIO SERFIS” reserva-se no direito de incluir na corrida atletas
ou equipes especialmente convidadas. 6. Todos os atletas participantes das corridas virtuais, cedem
todos os direitos de utilização de sua imagem para o EVENTO VIRTUAL “DESAFIO SERFIS”, seus
patrocinadores, apoiadores e a organização da corrida. 7. Ao participar da corria virtual, cada
participante está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através
de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação.
Para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus
aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais
direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias
relativos à corrida têm o direito reservado aos organizadores.
SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO 1. As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canal de
comunicação disponibilizados pela organização, através do site www.desafioserfis.com.br, para que
sejam registradas e respondidas. 2. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades,
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 3. As dúvidas ou omissões deste

regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a
estas decisões. 4. Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de
todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas
as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que
diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores da corrida virtual. 5. Todos os diretos
autorais relativos a este regulamento e do EVENTO VIRTUAL “DESAFIO SERFIS”, pertencem a VO2
Corrida de Rua.
TERMO DE RESPONSABILIDADE Eu, "identificado(a) no cadastramento da inscrição", no perfeito uso
de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 1. Estou ciente de que o EVENTO
VIRTUAL “DESAFIO SERFIS” se trata de um desafio onde deverei correr a modalidade de minha escolha
100k ou 50k, durante 15 dias corridos, com início entre os dias 15 de setembro à 15 de outubro de
2021. 2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e estou ciente que
não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 3. Assumo,
por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
participação nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando o VO2 Corrida
de Rua, seus colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação
nesta corrida. Com a concordância do presente termo de autorização, o participante autoriza
expressamente o VO2 Corrida de Rua e seus terceiros contratados a utilizar suas imagens captadas na
forma de material fotográfico, vídeos ou qualquer outro, para fins de divulgação da corrida virtual ou
qualquer outra finalidade que a VO2 Corrida de Rua entenda oportuna, seja através da internet, sites
de e-commerce, banners, blogs, redes sociais, campanhas de publicidade, anúncios em revistas e
jornais, mídia eletrônica ou, ainda, por qualquer outro meio que a VO2 Corrida de Rua venha a julgar
conveniente, sem qualquer limitação de prazo. A assinatura do termo de autorização implica na cessão
definitiva dos direitos de imagem, sendo vedado ao participante a alegação de uso indevido de
imagem, bem como o requerimento de qualquer indenização, compensação ou a que título for, por
prazo indeterminado. 4. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal
de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida.

Campo Grande, 19 de agosto de 2021
Rudnei Souza Alves
CREF 2077 G/MS
Responsável Técnico

