
REGULAMENTO HOPE RESORT EXPERIENCE

1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - O HOPE RESORT EXPERIENCE acontecerá no dia 21 de maio de 2022, sábado, no Calçadão

Pinheiros localizado na Av. Doutora Ruth Cardoso, 6941 - Pinheiros, São Paulo - SP.

1.2 - O evento será exclusivo ao público feminino.

1.3 - A abertura do evento será às 13h e o início das atividades às 13h30 conforme programação

divulgada.

1.4 - O término do evento está previsto para às 20h do mesmo dia.

1.5 - As condições climáticas, de qualquer natureza, não interferem na realização do evento e fica

reservado a Beta Sports, organizadora do evento, a decisão sobre qualquer eventualidade

relacionada ao tema.

2 ATIVIDADES
2.1 - As seguintes atividades esportivas serão oferecidas no evento: Futevôlei, Funcional, Beach

Tennis, Yoga e Corrida de rua.

2.2 - Todas as atividades esportivas terão vagas limitadas para participantes conforme o limite

estabelecido:

a. Futevôlei - 10 vagas por horário

b. Funcional - 20 vagas por horário

c. Beach Tennis - 10 vagas por horário

d. Yoga - 15 vagas em aula única.

e. Corrida - 15 vagas em aula única.

2.3 - Cada participante terá direito a se inscrever em pelo menos 1 (uma) atividade esportiva com

o voucher disponibilizado dentro do Kit. Caso alguma aula não seja completamente preenchida

por participantes com voucher, as vagas remanescentes serão disponibilizadas à outras

participantes.



3 INSCRIÇÕES
3.1 - A inscrição para o evento é gratuita, válida para o acesso e será realizada somente via

plataforma de inscrições através do link: bit.ly/hoperesort

3.2 - As inscrições para as atividades esportivas serão abertas com 30 (trinta) minutos de

antecedência a cada aula e serão realizadas no balcão de atendimento sinalizado.

3.3 - As vagas para o evento são limitadas e serão esgotadas no momento em que o número

máximo de inscrições for atingido.

3.4 - As inscrições para o evento serão encerradas na quinta-feira, 19 de maio de 2022 às 23h59. A

data é válida caso o evento não tenha o número de vagas esgotadas antes da mesma.

4 PARTICIPAÇÃO
4.1 - No ato da inscrição, a participante aceita todos os termos deste regulamento e assume total

responsabilidade por sua participação no evento.

4.2 - A responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas é exclusivamente da

participante. Caso haja fraude comprovada, poderá responder por crime de falsidade ideológica

e/ou documental.

4.3 - A inscrição no evento é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser

substituída por outra, em qualquer situação. A participante que ceder sua inscrição para outra

pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o

atendimento e qualquer responsabilidade da organização do evento, seus patrocinadores,

apoiadores e todos os envolvidos no evento.

4.4 - A participação é restrita a pessoas com idade mínima de 18 (dezoito) anos.

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

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelas

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

materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a

participação neste evento.

4.6 - A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive com a realização

de teste ergométrico prévio, a todas as participantes inscritas.

5 KITS DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Cada inscrita tem o direito a 1 (um) kit de participação composto por:

a. 1 (uma) Camiseta

b. 1 (uma) Viseira

c. 1 (uma) Sacola

d. 1 (um) Voucher Impresso para Atividade Esportiva



5.2 - A entrega dos Kits será realizada durante o evento a partir das 13h conforme ordem de

chegada.

5.3 - A responsável deverá conferir seus dados e todos os itens do Kit no momento da entrega.

Não serão aceitas reclamações cadastrais, inclusão, ou troca de itens após a entrega do Kit.

5.4 - O tamanho das camisetas está sujeito à disponibilidade, de acordo com os tamanhos

informados no site de inscrições, sendo escolhido pela participante antes de finalizar o processo.

Não serão efetuadas trocas referentes ao tamanho da camiseta.

6 DOCUMENTOS PARA RETIRADA DOS KITS
6.1 - A participante deverá apresentar o protocolo de inscrição (enviado ao e-mail de cadastro

informado no processo de inscrições) e/ou um documento original de identificação com foto.

6.2 - Não é necessário apresentar o protocolo impresso. A apresentação na tela do celular é

suficiente para comprovação.

6.3 - Não serão entregues, sob nenhuma circunstância, Kits após a realização do evento.

7 PROGRAMAÇÃO
7.1 - Cada participante terá direito a se inscrever em pelo menos 1 (uma) atividade esportiva com o

voucher disponibilizado dentro do Kit. Caso alguma aula não seja completamente preenchida

por participantes com voucher, as vagas remanescentes serão disponibilizadas à outras

participantes.

ROOFTOP

14H00 - Yoga - 15 vagas

15H00 - Bate-papo Benefícios da prática esportiva - Inscrição Livre

16H00 - Bate-papo Nutrição Esportiva - Inscrição Livre

17H00 - Bate-papo Clean Beauty - Inscrição Livre

17H00 - Treino de Corrida - 15 vagas

18H00 - Sunset Live Music - Inscrição Livre

QUADRA A

13H30 - Funcional - 20 vagas

14H00 - Funcional - 20 vagas

14H30 - Funcional - 20 vagas

15H00 - Futevôlei - 10 vagas

15H30 - Futevôlei - 10 vagas

16H00 - Funcional - 20 vagas

16H30 - Funcional - 20 vagas

17H00 - Futevôlei - 10 vagas

17H30 - Futevôlei - 10 vagas

QUADRA B

13H30 - Beach Tennis - 10 vagas



14H00 - Beach Tennis - 10 vagas

14H30 - Beach Tennis - 10 vagas

15H00 - Beach Tennis - 10 vagas

15H30 - Beach Tennis - 10 vagas

16H00 - Beach Tennis - 10 vagas

16H30 - Beach Tennis - 10 vagas

17H00 - Beach Tennis - 10 vagas

17H30 - Beach Tennis - 10 vagas

*Para as aulas de Futevôlei e Beach Tennis serão 10 vagas limitadas por horário. Para as aulas de

Funcional serão 20 vagas limitadas por horário. Para a aula de Yoga serão 15 vagas limitadas. Para

o treino de corrida serão 15 vagas limitadas.

8 GUARDA-VOLUMES
8.1 - A Organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no

guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que as participantes venham a

sofrer durante a participação no evento. Este serviço é uma cortesia às participantes e estará à

disposição durante a realização do evento, sendo desativado ao término do mesmo.

8.2 - Os objetos que forem achados e entregues durante a realização do evento serão

encaminhados para a sede da Organização. A retirada destes materiais será de responsabilidade

da participante e deverá ser solicitada via e-mail para: contato@betasports.com.br

9 SUSPENSÃO, ADIAMENTO OU CANCELAMENTO
9.1 - A Organização poderá alterar a data do evento, alterar a programação ou mesmo suspender

o evento por qualquer questão que coloque em risco a segurança das participantes, atos

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.

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

apoiadores, de nenhum valor correspondente às despesas de viagem, transporte, hospedagem,

alimentação e ou quaisquer outras despesas caso haja necessidade de alteração de data,

percurso ou cancelamento do evento.

10 ATENDIMENTO MÉDICO
10.1 - O evento contará com uma ambulância UTI e com equipe de brigadistas para primeiro

atendimento. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de

continuidade, será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. A participante ou seu

(sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a

Organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento

médico.

11 DIREITOS DE IMAGEM
11.1 - Ao participar deste evento e concordar com o termo de responsabilidade, cada participante,

atleta, staff, organizador e público geral está incondicionalmente aceitando e concordando em



ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, redes sociais e

televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou

publicitários, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de

qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, à HOPE Resort, à Organização,

patrocinadores, apoiadores ou meios de comunicação em qualquer tempo ou data. Filmes e

fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores e à HOPE Resort.

Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do

evento estará sujeita ao credenciamento prévio e à aprovação da Organização.

12 DÚVIDAS
12.1 - As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail:

contato@betasports.com.br para que sejam registradas e respondidas.

12.2 - As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Organização de forma

soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

12.3 - A expressão “Organização” refere-se a empresa Beta Sports e todas as suas

contratadas/subcontratadas diretamente envolvidas na produção executiva do evento.

13 ATUALIZAÇÕES
13.1 - Considerando os aspectos técnicos e de segurança do evento, este regulamento poderá

sofrer alterações sem aviso prévio até o momento do início do mesmo.

14 TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO
14.1 - Declaro que participo do evento por livre e espontânea vontade, assim como estar em boa

forma física e com perfeita saúde para realizar as atividades a que me proponho, isentando de

toda e qualquer responsabilidade a Organização, Patrocinadores e Apoiadores.

14.2 - Declaro conhecer e estar de acordo com todas as normas deste Regulamento e

comprometo-me tanto a acatar todas as decisões dos organizadores do evento como a não

recorrer a nenhum órgão ou tribunal, relativamente a qualquer punição a mim imposta em razão

da violação de qualquer dessas normas.

14.3 - Autorizo os organizadores do evento e seus parceiros comerciais a enviar correspondência

para os endereços por mim fornecidos e a compartilhar, entre si ou com terceiros, os dados por

mim fornecidos por qualquer meio eletrônico ou não.

14. 4 - Entendo que no caso de as informações por mim cedidas no ato da inscrição serem

incorretas, incompletas ou inverídicas e desta forma virem a ser utilizadas pelos organizadores do

evento, e/ou seus parceiros comerciais, em qualquer contrato, documento ou material de

merchandising ou de outra natureza qualquer, será sempre de minha exclusiva responsabilidade

a verificação e a solicitação (por escrito) de correção dessas informações, não podendo ser a eles

imputada qualquer responsabilidade pelas consequências que possam advir dos erros ou

omissões de minha parte.



14.5 - Obrigo-me a não imputar aos organizadores do evento e/ou a seus parceiros comerciais,

sob pretexto, época ou título algum, qualquer responsabilidade acerca das informações por mim

cedidas, posto que a eles não incumbe qualquer tipo de verificação ou acompanhamento das

mesmas.


