
REGULAMENTO 

SEOROSA 6K RUNFORFUN 2022 

 

1. A largada da prova CORRIDA SEO ROSA 6K será dada às 8h00 da manhã do dia 20 de Fevereiro 

de 2022, com qualquer condição climática, na Alameda dos Vidoeiros, 455 – Gramado – 

Campinas/SP. 

 
2. Todos os inscritos na prova deverão estar com número de peito para acesso as áreas 

internas do restaurante. 

 
3. O SEO ROSA 6K será disputado na modalidade individual geral masculina e feminina. A 

prova terá duração máxima de noventa minutos e o participante que não estiver dentro do 

tempo projetado será convidado a se retirar da prova. 

 
4. Todos os atletas devidamente inscritos que completarem a prova receberão medalhas. Os 

05 primeiros colocados do geral, nas categorias masculina e feminina, receberão troféus. 

 
5. As inscrições são limitadas e deverão ser realizadas através do site www.noblu.com.br até 

dia 14 de Favereiro de 2022. As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, 

sem aviso prévio, caso o limite de atletas seja alcançado. 

 
6. O valor obedecerá aos seguintes lotes: 

1º lote: R$125,00 

2º lote: R$150,00 

3º lote: R$165,00 

Havendo disponibilidade de vendas nos dias das entregas de kits o valor será de R$250. 

O participante interessado deverá dirigir-se até o Seo Rosa Gramado e efetuar a 

inscrição no local. 

7. O número do atleta é pessoal e intransferível. O atleta receberá seu número de peito no ato 

da retirada do kit. 

 
8. O valor pago pela inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova ou não 

possa participar por qualquer motivo. 

 
9. A entrega do kit do atleta aconteecerá em local a ser definido e informado futuramente. 

Acompanhe as mídias sociais da NOBLU para se manter informado.  
 

10. Não haverá entrega de kits no dia da corrida ou após o evento. O participante que não 

retirar o seu kit na data e no horário estipulado ficará impedido de participar da prova e 

perderá o direito ao kit. 

http://www.noblu.com.br/


11. O kit de corrida é composto por 01 número de peito com chip de cronometragem e 

camiseta oficial do evento com tamanho escolhido no ato da compra. 

 

 

12. Os atletas deverão estar no local de largada com, pelo menos, 30 minutos de 

antecedência, quando serão dadas as instruções finais. O atleta deverá observar o trajeto 

da prova e não terá nenhum tipo de auxílio para alcançar vantagem. 

 
13. Haverá serviço de assistência médica (ambulâncias) durante a prova para qualquer tipo de 

emergência envolvendo os inscritos na prova e a segurança será garantida pelos órgãos 

competentes. 

 
14.  Serão colocados, à disposição dos participantes, sanitários apenas na região da 

largada/chegada da prova. A disponibilidade de Guarda Volumes está condicionada as 

liberações por parte dos protocolos sanitários vigentes no dia de realização da prova. 

 
15. A idade mínima para o atleta participar da prova na modalidade individual é de 16 anos, 

completos em 2022. 

 
16. O participante autoriza, graciosamente, a utilização dos seus dados cadastrais e de sua 

imagem, pelo SEO ROSA e pela NOBLU SPORTS, em suas ações de marketing e divulgação 

de outros eventos. 

 
17. Os patrocinadores, apoiadores, órgãos públicos e a organização da prova não se 

responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, os 

participantes venham a sofrer durante a CORRIDA SEO ROSA 6K. 

 
18. O participante declara gozar de plena saúde e integridade física e mental para participar da 

prova, responsabilizando-se por ocasionais danos a sua saúde. 

 
19. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de 

forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões. 

 

O evento é de responsabilidade da NOBLU SPORTS 

Endereço: Rua Antônio Lapa, 178 – Campinas/SP 

Contatos e informações: (19) 3295.8981 | www.noblu.com.br  

http://www.noblu.com.br/

