
REGULAMENTO 

 

Vamos Passear Brasília 

 

1.O PASSEIO 

O evento Vamos Passear será realizado no domingo, dia 15 de Maio de 2022. 

LOCAL DA LARGADA: Parque da Cidade - Sarah Kubitschek. 

Qualquer um poderá participar do passeio, desde que esteja regularmente inscrito de acordo 

com o Regulamento Oficial do Vamos Passear. 

O evento é organizado pela FUNDAÇÃO SPECIAL OLYMPICS DO BRASIL - PROMOÇÃO DE 

ESPORTES. 

 

2. INSCRIÇÕES DISPONÍVEIS 

As inscrições estarão distribuídas para 4 modalidades - caminhada, skate, patins e bicicleta. A 

organização não disponibiliza as bicicletas, skates, patins e material de segurança, o participante 

deverá levar estes itens para participar do evento. 

 

3. HORÁRIO 

HORÁRIO PREVISTO DE LARGADA: A largada será feita em baterias de acordo com cada 

modalidade, sendo bicicleta às 7h00, patins às 7h30, skate às 7h35 e caminhada às 8h00. 

Os participantes deverão chegar ao local de largada com no mínimo 30 minutos de antecedência 

do horário de início da sua modalidade para facilitar o seu acesso. Os participantes que 

chegarem após o horário de largada não poderão participar do evento.  

 

4. PERCURSO 

Cada modalidade terá um percurso diferente, com distâncias variadas, conforme abaixo: 

• Caminhada: 3 km de percurso 

• Skate, Patins e Bicicleta: 10 km de percurso 

Importante: o percurso deverá ser finalizado em até 2 horas, e o participante que, em qualquer 

dos trechos, não estiver dentro do tempo projetado, será orientado a finalizar o passeio. 

 

 



5. CANAL DE VENDAS  

As inscrições serão realizadas somente pela Internet, através do site www.vamospassearbr.com 

podendo sofrer ajustes no prazo de inscrições de acordo com o número de vagas disponíveis.  

 

6. DESISTÊNCIA E REEMBOLSO  

De acordo com o código de defesa do consumidor, o participante tem o prazo de 7 (sete) dias 

corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e estorno. O valor da inscrição 

não será devolvido após esse prazo e a solicitação deve ser realizada através do canal de 

atendimento da www.ticketsports.com.br. 

 

7. ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão encerradas quando o número de vagas for atingido, ou até 4 (quatro) dias 

antes da data do evento.  

 

8. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o participante será desclassificado do evento e 

responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 

9. INSCRIÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS 

Qualquer pessoa pode participar do evento independentemente da idade. Menores de 18 anos 

só poderão se inscrever com a permissão dos responsáveis, sendo que menores de 16 anos 

devem estar sempre acompanhados dos responsáveis durante o percurso. 

 

10. INSCRIÇÃO PARA IDOSO 

Os participantes com 60 anos ou mais terão desconto de 50% sobre o valor de R$ 20,00, 

correspondente ao valor inteiro da inscrição que inclui o kit básico.  

O desconto deverá ser solicitado pela plataforma do Ticket Sports, que fará a análise documental 

e mediante confirmação enviará um código promocional para o participante. 

Para validar esta condição será necessária a apresentação de um documento original com foto 

(RG ou CNH) na retirada do kit. Não será permitida a retirada do kit do idoso por um terceiro.  

Os participantes acima de 60 anos que tiverem sua inscrição realizada dentro de um grupo ou 

cadastro de terceiro não poderão usufruir do desconto de 50%. Neste caso, será permitida a 

retirada do kit por terceiros, desde que seja apresentado o protocolo de retirada preenchido e 

assinado, e acompanhado da cópia do documento com foto. Será considerado idoso o 

participante com 60 anos completos até o dia da inscrição. O idoso deverá realizar a inscrição 

através do próprio cadastro e não poderá ser inscrito por um terceiro para usufruir do desconto. 

http://www.vamospassearbr.com/


11. INSCRIÇÃO PARA DEFICIENTES 

A pessoa com deficiência será isenta sobre o valor de R$ 20,00, correspondente ao valor inteiro 

da inscrição que inclui o kit básico.  

Os deficientes poderão ser inscritos por terceiros mediante a documento de comprovação. 

 O desconto deverá ser solicitado pela plataforma do www.ticketsports.com.br, que fará a 

análise documental e mediante confirmação enviará um código promocional para o 

participante. 

A pessoa com deficiência deverá participar do evento sempre acompanhada de um responsável. 

 

12. PROTOCOLOS COVID-19  

12.1 Todos os protocolos deverão ser seguidos de acordo com as regras exigidas pelo governo 

e prefeitura da cidade e estado, na época em que o evento será realizado. 

12.2 Todos participantes que estão dentro da idade liberada para a vacinação acima de 5 anos, 

deverão apresentar o comprovante no momento da retirada do kit. 

12.3 A organização não se responsabiliza por nenhum questionamento de contaminação da 

Covid-19 após a realização do evento.  

 

13. KIT DOS PARTICIPANTES  

13.1 Não serão entregues ou enviados kits após o período de retirada, sob nenhum motivo ou 

circunstância.  

13.2 O KIT BÁSICO consiste em camiseta e medalha* de participação (este kit é gratuito e 

limitado a 1.750 vagas por etapa). 

13.3 o KIT PLUS consiste em camiseta, boné, sacochila e medalha* de participação (este kit custa 

R$ 20,00 e é limitado a 3.000 vagas por etapa). 

*A medalha será entregue apenas para os participantes que completarem o percurso. O kit será 

entregue somente para o participante inscrito, mediante apresentação do protocolo de retirada 

de kit impresso e assinado, e de um documento original com foto. 

É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe o kit, bem como o tamanho da 

camiseta, no momento da retirada. Em caso de item faltante, deverá ser informado de imediato 

ao funcionário da organização presente no local da retirada dos kits. O item faltante será 

entregue de imediato. Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o 

momento da retirada do kit. 

 

 

 

 



14. INFORMAÇÕES GERAIS 

14.1 Ao participar do Vamos Passear, o participante assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento do Evento, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo outras despesas necessárias 

ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante e depois do mesmo. 

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

do percurso, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos, durante ou 

após o evento. 

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

física e seu desempenho e julgando sua permanência ao longo do trajeto. Pode o diretor do 

evento, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a 

qualquer momento. 

14.4 Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o 

percurso, da qual serão garantidas pelos órgãos competentes. 

14.5 Serão colocados à disposição dos participantes: sanitários e guarda-volumes na arena do 

evento. 

14.6 A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá 

para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de ambulância UTI para remoção. 

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

efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 

14.7 O PARTICIPANTE ou acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a remoção / 

transferência até seu atendimento médico. 

14.8 O serviço de guarda-volumes será uma cortesia do evento. Porém, a organização não se 

responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no guarda-volumes e por 

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

durante a participação em qualquer etapa do Vamos Passear.  

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

apoiadores, de nenhum valor correspondente a 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. 

14.10 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização dos 

espaços para a orientação das participantes. 

14.11 A organização do Vamos Passear poderá alterar data, percurso e local, ou até mesmo 

suspender o evento por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem como atos 

públicos, vandalismo e / ou motivos de força maior. 

14.12 Todas os participantes do evento, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos 

os direitos de utilização de sua imagem para o Vamos Passear, seus patrocinadores, apoiadores 

e a organização da corrida. 

14.13 Ao longo de cada percurso haverá postos de hidratação com água. 



14.14 Ao participar deste evento, cada participante está 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 ao evento, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 

direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 

fotografias relativos à corrida têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de 

divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita a 

aprovação dos organizadores da corrida por escrito. 

 

15 SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO 

15.1 As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados pela 

organização, através do site www.vamospassearbr.com. 

15.2 A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

15.3 Ao se inscrever neste evento, o participante assume automaticamente o conhecimento de 

todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata 

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. 

15.4 Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e o Vamos Passear, pertencem a 

FUNDAÇÃO SPECIAL OLYMPICS DO BRASIL - PROMOÇÃO DE ESPORTES. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, "identificado (a) no cadastramento da inscrição", DECLARO para os devidos fins de direito 

que: 

1. Estou ciente de que se trata de um passeio com uma variedade de modalidades, em que cada 

uma conta com um percurso diferente. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento e estou ciente que 

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 participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

isentando a FUNDAÇÃO SPECIAL OLYMPICS DO BRASIL - PROMOÇÃO DE ESPORTES, 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 neste evento. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do evento. 

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 do evento. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos. 

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 FUNDAÇÃO SPECIAL OLYMPICS DO BRASIL - PROMOÇÃO DE ESPORTES, organizadores, 

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 comigo por consequência da minha participação. 

 


