CORRIDA DA CIDADE VIRTUAL – SESC RIO PRETO
A CORRIDA DA CIDADE VIRTUAL poderá ser executado dentro
do prazo de 18 de Setembro até 26 de Setembro de 2021. Os
atletas participantes de ambos os sexos devem estar
devidamente inscritos. Esses atletas terão como objetivo correr
5km ou 10km é um único exercicio.
1. PROVA
1.1 A Corrida da Cidade Virtual será realizada no formato
"Corrida Virtual" onde o “atleta” pode correr onde e quando
quiser a partir da data da sua inscrição e dentro do prazo
determinado pelo regulamento.
1.2 A corrida tem como desafio as seguintes distancias para
serem cumpridas:
DESAFIO DE CORRIDA – CORRER 5km ou 10km
Esses desafios podem ser realizados por pessoas de ambos os
sexos, devidamente inscritas e no prazo do dia 18 de setembro
de 2021 até 26 de setembro de 2021.
1.3 As inscrições para participar da CORRIDA DA CIDADE
VIRTUAL É UM EVENTO GRATUITO
KIT CORRIDA 5KM
Número de Peito Virtual + Certificado de Conclusão Virtual
KIT CORRIDA 10km
Número de Peito Virtual + Certificado de Conclusão Virtual
2. REGRAS GERAIS DO EVENTO.
2.1 Ao participar deste evento, 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 do desafio. 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 a CORRIDA DA CIDADE VIRTUAL SESC
RIO PRETO serão realizadas no site www.sbrsports.com.br
3.2 As inscrições terão os valores descritos no item 1.3.
3.3 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.
3.4 Procedimento para a inscrição.
3.4.1 Acessar o site www.sbrsports.com.br e preencher os
formulários de inscrições por completo, e concluir a inscrição
por completo, de acordo com as opções escolhidas pelo cliente,
prazos e aceitar os termos de responsabilidade do evento.
3.5 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo
possível de revender para terceiros.

4. COMPROVAÇÃO DO DESAFIO JUNTO AO CADASTRO DO
EVENTO DO TICKET AGORA, CONFORME SOLICITADO NO ATO
DA INSCRIÇÃO.
4.1 No ato da inscrição o atleta deverá fornecer tanto o seu nome
no aplicativo STRAVA bem como o seu email de cadastro no
aplicativo STRAVA.
4.2.1 A validação será feita pelos organizadores através das
informações fornecidas pelos atletas quando comprovarem a
realização da corrida junto ao login do TICKET AGORA.
4.3 Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude,
o Atleta poderá reenviar para nova análise.
5. RANKING
5.1 Os atletas de maneira geral somente diferenciando-se pela
distancia percorrida 5km ou 10km.
5.2 Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude,
o Atleta poderá reenviar para nova análise.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Casos omissos neste regulamento, será resolvido
exclusivamente pela equipe organizacional do evento.

