
 
 

REGULAMENTO 

 

REGULAMENTO GERAL da corrida virtual Desafio Águia Run (DESAFIO 

VIRTUAL) 

 

O Desafio Águia Run (DESAFIO VIRTUAL), tem como idealizadora e 

organizadora a própria empresa (Águia Assesoria Esportiva) 

 

1. PROVA 

 

O Desafio Águia Run (DESAFIO VIRTUAL) será realizada no formato Virtual; 

onde o participante poderá realizar o percurso onde achar conveniente e 

seguro (rua, casa, esteira, etc.) respeitando os protocolos de saúde vigentes. 

 

O percurso deverá ser realizado entre os dias 06/12/2021 e 19/12/2021, 

sendo no dia 19/12/2021 forneceremos nosso apoio para os corredores na 

Estrada Velha de Santos, S/N (Próximo ao Clube de Campo dos 

Borracheiros) 

 

1.1 Modalidade 

- Corrida 

- Distâncias: 5km, 10km, 15km e 21 km. 

 

2. REGRAS GERAIS DO EVENTO 

 

2.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade 

pelas 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 deste evento, 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 

no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio 

de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a 

participação no evento; 

 

2.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores 

e realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados 

pelo atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou 

outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 

do autor; 

 

2.5 A organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, 

inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas 

participantes; 

 

2.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento 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 O Desafio Águia Run (DESAFIO VIRTUAL) serão 

realizadas no site www.ticketagora.com.br até o dia 01/12/2021. 

 

3.2 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar 

prazosou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em 

função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 

 

3.3 Procedimento para a inscrição. 

 

3.3.1 Acessar o site www.ticketagora.com.br e preencher os formulários 

de inscrições por completo, e efetivar o pagamento de acordo com as 

opções escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de 

responsabilidade do evento. 

 

3.3.2 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site 

de inscrição. 



 
 

3.4 Não haverá reembolso de nenhum valor referente às inscrições 

realizadas, fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do 

Consumidor (7dias após o ato da compra). 

 

3.5 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo autorizado a 

revenda para terceiros. 

 

3.6 Todos inscritos menores de 18 anos apenas poderão se inscrever no 

evento, mediante autorização dos responsáveis legais. A inscrição 

realizada sem a autorização dos responsáveis legais isenta a 

organizadora de toda e qualquer responsabilidade decorrente da 

participação do evento. 

 

4.0 COMPROVAÇÃO DO RESULTADO 

 

4.1 A comprovação do resultado, pelo participante, não é requisito 

obrigatório para o recebimento do kit, sendo este requisito obrigatório 

somente para apuração do ranking dos participantes, após validação. 

 

4.2 O envio da comprovação do resultado é de responsabilidade exclusiva 

do participante, devendo a comprovação ser realizada através do envio de 

imagem (aplicativos de corrida, GPS ou foto do painel da esteira, 

contendo o tempo e a distância da prova) para o site 

www.ticketagora.com.br 

 

4.3 Todo comprovante passará por análise, caso as regras não sejam 

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

o participante poderá reenviá-lo para uma nova análise, até o prazo limite 

(20 horas do dia 20/12/2021). 

 

5. KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 Após confirmado pagamento, o participante fará jus ao recebimento 

do kit de participação, o qual será composto pelos itens, conforme 

descrição abaixo: 

 Medalha, Squeeze*, Nº de Peito e Camiseta  REGATA  

1º lote: R$ 69,90 + taxa  

2º lote: R$ 79,90 + taxa 

*Squeeze para os primeiros 90 inscritos 



 
 

 

5.2 ENTREGA DO KIT  

 

DATA/HORA:  

 

04/12/2021 (sábado) -– 06:30h as 9h30min 

LOCAL: USP - Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 370 – Em frente ao 

INOVAUSP, São Paulo – SP 

 

11/12/2021 (sábado) – 06:30h as 9h30min.  

LOCAL: Parque Jardim das Perdizes - altura do número 2.230 da Av 

Marques de São Vicente, em frente ao centro de treinamento do clube 

Palmeiras, São Paulo – SP. 

 

*Caso seu kit não for retirado nessa data favor contatar o organizador. 

 

5.3 O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit 

tamanhos variados de camisetas enquanto houver disponibilidades no 

estoque. 

 

6. PREMIAÇÃO 

 

6.1 Todos os atletas com suas inscrições homologadas na corrida 

receberão a medalha de participação, juntamente com o kit de 

participação. 

 

6.2 O atleta que não comprovar e validar seu tempo junto ao organizador 

do evento não será “ranqueado”. 

 

7. PERCURSO DA CORRIDA VIRTUAL 

 

7.1 O percurso será determinado pelo atleta, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade a escolha deste. 

 

7.2 Após a realização do percurso o atleta poderá enviar a comprovação 

para a organização, para fins de ranking. Até as 20 horas do dia 

14/12/2021. 

 



 
7.3 O Atleta poderá ainda, realizar corrida estacionária (corrida sem sair 

do lugar ou na esteira). 

 

8. DAS RESPONSABILIDADES DA ATLETA 

 

8.1 Cumprir a regulamentação sanitária da sua cidade fazendo o uso de 

máscara e distanciamento social. 

 

8.2 A participação do atleta na corrida é estritamente individual sendo 

proibido o auxílio de terceiros, como treinadores / assessoria, amigos, 

familiares, e quaisquer outros meios de pace. 

 

8.3 Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o 

regulamento e declara encontrar-se em perfeitas condições físicas e 

psicológicas para participar do evento. 

 

 

9. POLÍTICA DE DESISTÊNCIA E REEMBOLSO 

 

9.1 De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o atleta tem 

oprazo de 7 (sete) dias corridos após a data da compra para solicitar o 

cancelamento e estorno do valor da inscrição, após essa data, em 

hipótese alguma o valor será devolvido. CDC (Lei nº 8.078/1990). Art. 49. O 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento 

previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, 

durante o prazo de reflexão, serão devolvidos. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

10.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em 

caso de desistência do atleta. 

 

10.2 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente 

pela equipe organizacional do evento. 

 

 



 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Eu,                                                       no cadastramento da inscrição no 
perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de 
direito que: 
 
• Estou ciente de que se trata de uma Corrida Virtual com distâncias de 
5km, 10km, 15km e 21km, que poderei enviar a comprovação da minha 
atividade para o organizador do evento. 
 
• 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; 
 
• 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 a Águia Assessoria 
Esportiva, seus organizadores, 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; 
 
• Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 
regulamento da corrida; 
 
• Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso 
sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu 
direito de reclamação sobre tais aspectos da corrida; 
 
• Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para 
fins de divulgação do evento por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer 
meio de comunicação, sem geração de ônus para o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e para a Águia Assessoria Esportiva , organizadores, 
mídia e patrocinadores; 
 
• 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. 
 
 
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 
Dúvidas técnicas relacionadas ao evento / envio do kit por Correio: 
assessoriaesportivaaguia@gmail.com 
Telefone: 11 99635-7640 

mailto:assessoriaesportivaaguia@gmail.com

