
REGULAMENTO 

Corrida Anima Artur 2022 

 

A Corrida Anima Artur é um evento organizado pela Partiu Comércio de Produtos e Marketing 

com o apoio da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira e da Corporação Musical 24 de Junho, 

e será realizada no Centro Cultural Tom Jobim, localizado na Rua São Sebastião no Centro de 

Artur Nogueira-SP. O evento acontecerá dia 01 de maio de 2022 (domingo), com largada 

prevista às 08h.  

O percurso pode ser feito em caminhada ou corrida. Tem distância única de 5km, que inicia no 

Centro Cultural Tom Jobim e termina no mesmo local.  

O evento destina-se a atletas e desportistas em geral de ambos os sexos devidamente inscrito, 

que se declara conhecedor e concordante com as condições a seguir: 

 

PERCURSO 

O percurso terá a distância única de 5km. O mapa do percurso é predefinido pela organização 

do evento. O atleta deverá percorrer o trajeto traçado pela organização, ficando dentro dos 

limites impostos pela sinalização colocadas ao longo do percurso. 

O número de identificação é obrigatório no corpo do atleta. O número tem que estar visível na 

frente e na altura do abdômen. 

Ao longo do percurso da prova e na chegada haverá postos de hidratação. É de grande 

importância que o atleta procure jogar os copos e demais objetos, que for descartar durante a 

prova, nos locais adequados para este fim.  

Será avaliado o tempo liquido de cada atleta por meio de sistema de cronometragem com 

chip. Inscritos na modalidade caminhada não receberão chip e nem será feita cronometragem 

do atleta. 

 

INSCRIÇÕES 

Poderão participar do evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) atleta, que se inscrever 

no percurso disponibilizado, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no 

prazo determinado, expressar concordância com as normas deste Regulamento e aceite do 

Termo de responsabilidade, parte integrante deste Regulamento e escolher o seu kit. 

As inscrições são exclusivamente on-line pela Ticket Agora em www.ticketagora.com.br.  

A idade mínima para atletas inscreverem-se e participarem desta corrida é de 16 anos. 

No momento da inscrição opte por corrida ou caminhada, não podendo ser alterada 

posteriormente. 

Inscritos na modalidade caminhada não receberão chip e nem será feita cronometragem do 

atleta. 

 

http://www.ticketagora.com.br/


As inscrições para esse evento, tanto para corrida quanto para caminhada, obedecerão aos 

seguintes valores: 

 

LOTE PROMOCIONAL (até o dia 24/02/2022) 

KIT ANIMA: Composto por Camiseta + Medalha + Chip e número de peito: R$ 79,90 

KIT PRO: Composto por Camiseta + Medalha + Viseira + Chip e número de peito: R$ 89,90 

2º LOTE  

KIT ANIMA: Composto por Camiseta + Medalha + Chip e número de peito: R$ 99,90 

KIT PRO: Composto por Camiseta + Medalha + Viseira + Chip e número de peito: R$ 109,90 

A critério da organização poderá ser concedido desconto no valor das inscrições para equipes, 

assessorias e outras categorias, ou ainda por meio de lotes promocionais ao público em geral. 

As inscrições serão encerradas caso seja atingido o limite técnico de participantes no evento 

em geral. 

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar 

ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou 

questões estruturais, sem aviso prévio. 

Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema on-line de 

inscrição. Os atletas concordam que o e-mail será o meio de comunicação oficial utilizado pela 

organização para repassar informações e atualizações referentes à corrida. Caso precise 

alguma informação da inscrição deverá ser consultado através do e-mail 

sac@partiucorrida.com 

O valor pago pela inscrição não será devolvido. Exceto, caso o atleta expresse sua desistência 

em até 07 (sete) dias após a inscrição. Prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do 

Consumidor para compras realizadas através da internet. 

Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas durante a realização 

da inscrição. Entretanto, isto estará de acordo com a disponibilidade em estoque. Não serão 

feitas trocas de tamanho durante a retirada do kit. 

 

ENTREGA DE KITS 

Terão direito ao kit os atletas que se inscreveram para a corrida. O atleta deve escolher seu 

tipo de kit no ato da inscrição. 

A entrega dos kits acontecerá nos dias 28/04 (quinta-feira) das 13h às 18h e dia 29/04 (sexta-

feira) das 9h às 14h 

Local: Óticas Ipanema de Artur Nogueira - Localizado na Avenida Dr. Fernando Arens, 521 - 

Centro - Artur Nogueira-SP 

O Kit somente será retirado mediante a comprovação de pagamento da inscrição (impresso ou 

no digital) e documento de identificação. 



A retirada de kits por terceiros poderá ser realizada mediante cópia do documento de 

identidade (impresso ou digital) e comprovante de inscrição.  

No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados como nome 

completo, data de nascimento, deve conferir também o tamanho da camiseta e se o kit está 

de acordo com o kit escolhido no ato da inscrição. 

Não haverá entrega de kit no dia do evento. 

 

PREMIAÇÃO 

Será avaliado o tempo liquido de cada atleta por meio de sistema de cronometragem com 

chip. A premiação obedecerá aos seguintes critérios:  

PREMIAÇÃO GERAL  

Masculino: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados 

Feminino: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados 

PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA  

Masculino: 1º, 2º e 3º colocados 

16 - 29 anos 

30 - 39 anos 

40 - 49 anos 

50 - 59 anos 

Acima de 60 anos 

Feminino: 1º, 2º e 3º colocadas 

16 - 29 anos 

30 - 39 anos 

40 - 49 anos 

50 - 59 anos 

Acima de 60 anos 

PREMIAÇÃO PARA A MAIOR EQUIPE  

O grupo com maior número de inscritos. 

Todos os premiados receberão troféus. 

Premiados na classificação geral serão exclusos da premiação por faixa etária. 

O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá perder o 

direito aos prêmios. 

Aos inscritos que cruzarem a linha de chegada, serão entregues as medalhas de participação, 

água e frutas. 

 

CONDIÇÕES FÍSICAS E DE SAÚDE DO ATLETA 

Os atletas oficialmente inscritos no evento, estarão cobertos por um seguro contra acidentes 

pessoais graves, válido somente para o dia da prova. O seguro se inicia a partir do momento da 



Largada da prova inscrita pelo atleta até o momento da chegada do atleta no determinado 

percurso. E deverá observar que: Este seguro não cobre doenças pré-existentes. 

Ao participar da Corrida Anima Artur, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. 

A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, 

para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção e o 

atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será 

efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. 

O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico. 

 

COVID-19 E SEGURANÇA 

A organização seguirá os protocolos de segurança recomendado pelas autoridades 

competentes devido a pandemia do corona vírus. 

Para segurança dos atletas haverá ambulância no local. 

 

PRIVACIDADE 

Para desenvolver a nossa atividade da melhor maneira possível, é essencial que coletemos 

algumas informações sobre você. O objetivo é deixar claro como iremos utilizar as informações 

coletadas sobre você. Você é responsável pelas informações pessoais que está fornecendo, 

bem como, as consequências de suas decisões. 

Coletamos apenas as informações essenciais sobre você para que possamos exercer a nossa 

atividade da melhor maneira possível. Sem essas informações, não teríamos como prestar os 

nossos serviços e adimplir com os contratos firmados com você e com terceiros. 

 

DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 

O(a) atleta que se inscreve e consequentemente participar da corrida está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes, rádio, 

jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para 

usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum 

ônus a PARTIU CORRIDA e aos parceiros, renunciando o recebimento de qualquer renda que 

vier a ser auferida com tais direitos em qualquer tempo/data. 

 



ATLETAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Não é recomendada a inscrição de atletas Portadores de Necessidades Especiais em categorias 

individuais por questões de segurança. 

 

SUSPENSÃO, CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO EVENTO 

A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas e de seus colaboradores, 

poderá determinar a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública 

e/ou motivos de força maior. 

Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos 

da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública e/ou 

motivos de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para a empresa organizadora. 

A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da empresa organizadora, sendo 

comunicando aos inscritos está decisão por e-mail, redes sociais e pelo site oficial de inscrições 

da corrida. 

Na hipótese de suspensão do evento esportivo por conta de orientações governamentais até 

30 dias antes do evento o atleta terá sua inscrição automaticamente transferida para nova 

data ou poderá solicitar o ressarcimento integral do valor da inscrição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente à inscrição, equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 

extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer durante a 

participação neste evento. 

O horário de largada da corrida ficará sujeito às alterações em razão da quantidade de inscritos 

e de eventuais problemas de ordem externa, tais como: tráfego intenso, falhas de 

comunicação, suspensão no fornecimento de energia ou decisão dos órgãos públicos 

competentes. 

Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos 01 (uma) hora de 

antecedência, quando serão dadas as instruções finais. 

O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar 

qualquer tipo de vantagem. 

Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os 

sinalizados para tal situação.  

Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de 

desclassificação. 

Montagem de tendas das equipes será feita por orientação e será feito em locais 

determinados pela organização, de acordo com a ordem de chegada, das 6h às 7h. 



Serão colocados à disposição dos atletas, banheiros químicos femininos e masculinos na arena 

do evento. 

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: sac@partiucorrida.com 

ou através do telefone (11) 9 9589-2122 para que sejam registradas e respondidas a contento.  

A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento ou motivos de 

força maior, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os 

termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens e acatando 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 do evento.  

Não haverá Regulamento Geral e Termo de Responsabilidade impresso a ser assinado. A sua 

assinatura e aceitação estará caracterizada pela aceitação do presente regulamento e 

concretização da inscrição o qual não poderá alegar durante e nem mesmo depois do evento, 

desconhecimento do mesmo. Portanto, leia tudo, com bastante atenção. 


