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INTRODUÇÃO

O presente regulamento contém as disposições gerais para a 1 Corrida e

Caminhada do 6 CPM - 2021, contemplando as informações necessárias para

todas as realizações. Este Regulamento poderá a qualquer momento sofrer

alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização mesmo após

sua publicação, motivo pelo qual sugere-se sua leitura completa, para compreensão

geral de todo o processo que envolve a realização.

1. O EVENTO

Este evento é promovido e organizado pelo 6º CPM, estando a organização

da prova, a cargo da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), do Clube

de Mães e demais colaboradores.

O evento será limitado a 600 atletas regularmente inscritos na prova, entre

adultos e crianças. As vagas não poderão ser ampliadas em virtude dos protocolos

de biossegurança.

1.1. LOCAL, DATA E INSCRIÇÕES

A Corrida e Caminhada do 6º CPM - 2021 será realizada no dia 21 de

novembro de 2021, com largada e chegada na Sede do 6º CPM, sito à Rua

Arariboia, n. 891, Bairro La Salle, Pato Branco - PR.

A largada será a partir das 08h., sendo permitido a participação no evento de

atletas que estiverem seguindo os protocolos de biossegurança.

As inscrições devem ser realizadas através do site www.ticketagora.com.br

até o dia 15 de novembro de 2021 e só serão válidas após o atleta aceitar as

condições do evento e efetivar o pagamento, conforme segue:
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Lote Datas Investimento

Único Até 15 nov
2021

R$30,00 +
taxas

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante aceita

todos os termos e assume total responsabilidade por sua participação no evento em

conformidade com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste

regulamento. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo o participante

ceder seu número de peito para outra pessoa.

Por se tatar de evento misto, com objetivo de congregação, NÃO HAVERÁ

PREMIAÇÃO, NEM CLASSIFICAÇÃO DE ATLETAS, os quais poderão realizar todo

o percurso correndo, ou caminhando, ou mesclando as duas modalidades, conforme

sua disposição física. NÃO HAVERÁ DIVISÃO POR CATEGORIAS, sendo permitido

inscrições de TODAS AS IDADES.

Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova,

obrigatoriamente com autorização do pai ou de um responsável legal, em

conformidade com o “TERMO DE RESPONSABILIDADE” que faz parte deste

regulamento, e deverá ser acompanhada da cópia de um documento de identidade

do responsável e será retida pela organização no ato da retirada do kit do atleta,

podendo ser substituída pelo aceite do referido Termo no site ticketagora.

Ao se inscrever na Corrida e Caminhada do 6º CPM - 2021, o atleta assume

automaticamente o conhecimento e dá sua concordância a todos os termos deste

Regulamento, devendo acatar todas as decisões da organização e cumprir todos os

protocolos de biossegurança. Compromete-se a não recorrer a nenhum órgão ou

Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do

evento.

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações

fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será retirado

da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
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1.2. PERCURSOS

A Corrida e Caminhada do 6 CPM - 2021 terá 1 (um) único percurso de

distância de 2 (duas) milhas.

A organização da Prova poderá, por motivos de força maior, alterar o

itinerário do evento.

2. ENTREGA DOS KITS

A entrega do Kits ocorrerá no dia 19 de novembro de 2021, das 14 às 18h, no

6º CPM, sito à rua Arariboia, nº 891 - La Salle em Pato Branco - PR. O kit conterá

Ecobag, numeral de peito, podendo conter outros brindes. Atletas de outros

municípios poderão retirar os Kits até as 7h do dia do evento na sede do 6º CPM,

local de largada do evento.

Para retirar o Kit o atleta deve comparecer pessoalmente, ou através de

terceiros com apresentação de documentação com foto do inscrito.

Caso não seja retirado o Kit nas datas e horários estipulados, o atleta ficará

impedido de participar da prova e perderá o direito ao Kit, não ocorrendo o

reembolso do valor investido. Não será entregue o Kit após o evento.

Cada atleta receberá um número que deve ser usado visivelmente na altura

do peito durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os

participantes que não cumprirem essa disposição.

3. PROGRAMAÇÃO E ORIENTAÇÕES

Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos trinta minutos

de antecedência (30 minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções

finais.
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A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não

coloque em risco a segurança dos atletas, salvo decisão contrária dos organizadores

da prova.

4. PREMIAÇÕES

Todos os atletas que concluírem o evento receberão medalha de participação

no evento.

Por se tratar de um evento de busca a congregação de pessoas e divulgação

do esporte como qualidade de vida, não haverá premiação em troféus.

Não serão entregues medalhas e brindes (quando houver) pós-prova para as

pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da prova, em conformidade com o

item 2.

5. INFORMAÇÕES GERAIS

5.1. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS

O participante é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando

sua condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao

longo da competição.

A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos

atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela

participação no evento. Todavia será contratado um seguro atleta para todos os

participantes, bem como será disponibilizado um serviço de ambulância para

atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede

pública de saúde, caso opte pela remoção ou transferência para hospitais da rede
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privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade

ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.

5.2. SEGURO-ATLETA

A organização contratará uma empresa especializada em fornecer o seguro

atleta para cada participante do evento.

5.3. GUARDA-VOLUMES

Não será disponibilizado guarda-volumes individuais, cabendo a cada inscrito,

a responsabilidade pelos seus pertences.

5.4. POSTOS DE HIDRATAÇÃO

A Organização da Prova disponibilizará aos atletas um ponto de hidratação

nos percurso da prova e outro ao final.

5.5. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS

Ao participar da 1 Corrida e Caminhada do 6º CPM - 2021, o atleta estará

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

prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento

de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos aos Organizadores,

Patrocinadores, Apoiadores ou meios de comunicação em qualquer tempo e data.

Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos

organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um
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profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos

organizadores da prova por escrito.

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em

geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a Organização do

Evento.

5.6. SUSPENSÃO OU ADIAMENTO DA 1º CORRIDA E CAMINHADA DO 6
CPM - 2021

Em virtude de circunstâncias extraordinárias, poderá a Organização

suspender, total ou parcial, iniciada ou não, por condições que coloquem em risco a

integridade física ou a saúde dos participantes, vandalismo e/ou outros motivos.

Todavia, se pelos motivos expostos ocorrer o adiamento, a organização

definirá outra data para o evento, avisando todos os participantes com a

antecedência necessária. Nesse caso, não gerará qualquer responsabilidade e não

havendo devolução do valor de inscrição.

6. PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA

Considerando todas as normas legais, fica estabelecido o seguinte protocolo de

biossegurança para os atletas:

● É vedado a aglomeração dos participantes;

● A organização demarcará o pátio onde será realizada a saída para o evento,

mantendo a distância de 1 (um) metro entre os participantes;

● Para a entrada no local, será aferido a temperatura e disponibilizado Álcool

em gel ou Álcool 70% para os participantes;

● Se o participante estiver com temperatura superior a 37,1 ºC, ou com

sintomas gripais, não será permitido sua participação no evento;

● Não haverá guarda volumes
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● Nos pontos de hidratação, não será entregue copo, devendo o atleta pegar o

seu copo de água;

● Não será entregue medalha, ela estará dentro do kit;

● A largada será por escalonamento, conforme a marcação em que o atleta

estiver no local do evento; e

● Os atletas deverão utilizar máscara durante o período que antecede a largada

e até a passagem pelo portal, podendo retirá-la durante a realização do

percurso - desde que esteja obedecendo o distanciamento exigido, devendo

recolocar ao findar do evento.

7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

A organização não disponibilizará transporte dos atletas, sendo

responsabilidade de cada um chegar ao local da prova nos horários

pré-estabelecidos.

Não haverá reembolso de nenhum valor em virtude de dano aos

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,

independente de qual for o motivo.

Não haverá reembolso de nenhum valor em virtude de extravio de materiais

ou prejuízo que porventura os atletas ou terceiros venham a sofrer durante a

participação no evento.

Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao e-mail

6cpmpatobranco@gmail.com e através dos telefones 46 3224-3183.

Dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela

ORGANIZAÇÃO e/ou por seus ORGANIZADORES e REALIZADORES de forma

soberana, não cabendo recurso a estas decisões. Por tanto, a Organização poderá a

seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este

regulamento, total ou parcialmente.

mailto:6cpmpatobranco@gmail.com
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Pato Branco, 14 de outubro de 2021.

Cap. QOPM Luiz Antonio Ferreira Junior,
Comandante Interino do 6º CPM - Pato Branco.



Regulamento da 1 Corrida e Caminhada do 6 CPM - 2021 – Fls 10 de  11

TERMO DE RESPONSABILIDADE - ADULTO

Eu,__________________________________________, RG ____________, CPF
________________ no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins
de direito que:

1. Estou ciente de que se trata de um evento de corrida e caminhada com distância de
3,2 km;

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste EVENTO e 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 minha participação na 1 corrida e caminhada (que incluem
possibilidade de invalidez e morte), isentando assim a Polícia Militar do Paraná e
seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura possam ocorrer em virtude desta prova;

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento
do 1 corrida e caminhada ;

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de
kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção,
nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por
escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em
risco a segurança do evento, dos participantes e /ou das pessoas presentes,
aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas.

6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave. Excluo meu direito de
reclamação sobre tais aspectos da prova.

7. 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 a Organização do Evento, mídia e
patrocinadores.

8. Compreendo 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 neste EVENTO.

9. Me comprometo a cumprir todas as orientações de biossegurança.

Pato Branco, ______ de _____________________________ de 2021.

______________________________________________________

Atleta
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – RESPONSÁVEL CRIANÇAS E
INFANTO-JUVENIL

Eu,__________________________________________, RG ____________, CPF
________________, neste ato na qualidade de responsável pelo menor
___________________________________________, RG ____________, CPF
________________, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins
de direito que:

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida e caminhada com distância de 3,2 km
para crianças de todas as idades ;

2. O menor está em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste
EVENTO, e não existe nenhuma recomendação médica que impeça de praticar
atividades físicas;

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação na 1 corrida e caminhada (que incluem
possibilidade de invalidez e morte), isentando assim a Polícia Militar do Paraná e
seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura possam ocorrer em virtude desta prova;

4. Li, conheço, aceito e expliquei ao menor, nos submetendo integralmente a todos os
termos do Regulamento do 1 corrida e caminhada;

5. Declaro que o menor não portará, nem utilizará nas áreas do evento, percurso e
entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida
autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto
que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e /ou das pessoas
presentes, aceitando a retirada pela organização ou autoridades, das áreas acima
descritas.

6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que o menor pode sofrer
caso descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave. Excluo direito de
reclamação sobre tais aspectos da prova.

7. Autorizo o uso das imagens, 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 a Organização do Evento, mídia e patrocinadores.

8. 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 com o menor por consequência
de sua participação nesta PROVA.

9. Me comprometo a cumprir todas as orientações de biossegurança.

Pato Branco, ______ de _____________________________ de 2021.

______________________________________________________

Atleta


