REGULAMENTO

Apresentação
Evento: DIVAS RUN INVERNO
Data: 07/08/2022
Local: Praça Tim Maia – Posto 12 – Recreio dos Bandeirantes – RJ – RJ.
Largada 08h00
Distância 5k corrida e caminhada
Percurso: Todo ele pelo asfalto da Avenida Lúcio Costa.
Itens do kit luxo: Camisa, viseira, short em microfibra, número de peito, chip e medalha;
Itens do kit básico: Camisa, viseira, número de peito, chip e medalha;
Itens do kit parcial: Número de peito, chip e medalha.

Medidas *Shorts Microfibra*
P 》46 cm largura X 32 cm altura
M 》48 cm largura X 34 cm altura
G 》50 cm largura X 36 cm altura
GG 》52 cm largura X 38 cm altura

Medidas *Camisas*
Baby Look M 》42 cm largura X 56 cm altura
Baby Look G 》45 cm largura X 59 cm altura
P Unissex 》47 cm largura X 64 cm altura
M Unissex 》50 cm largura X 67 cm altura
G Unissex 》53 cm largura X 70 cm altura
GG Unissex 》56 cm largura X 73 cm altura
XG Unissex 》59 cm largura X 76 cm altura

Inscrições pra grupos e assessorias, pelo Whatsapp da organizadora (21)96440-1345

Informações Gerais
■ Evento exclusivo sexo feminino;

■ Não haverá troca de tamanho de camisa nos dias de retirada de kit;
■ Não haverá entrega de kit pós evento e nem na Arena do Evento;
■ Idade para participação no evento é de 12 anos em diante;
■ A organizadora poderá alterar a data da prova do evento se assim for necessário;
■ Após efetivada a inscrição a atleta tem 7 dias pós compra para cancelar a mesma e ter seu
dinheiro de volta;
■ Após efetivada a inscrição a atleta se responsabiliza por sua saúde física e mental;
■ As 5 maiores equipes ganharão troféu, as 5 primeiras colocadas no geral ganharão troféu e as
3 primeiras colocadas nas faixas etárias ganharão troféu.
■ O número de peito e chip são intransferíveis;
■ A atleta que burlar o percurso do evento será desclassificada;
■ Na hora da premiação a identidade poderá ser exigida.
A atleta declara que:
1. Estarei presente neste evento por minha livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os ORGANIZADORES e as empresas envolvidas, em meu nome e de meus herdeiros;
2. Isento organizadores e empresas envolvidas no evento de qualquer responsabilidade sobre objetos deixados
por mim em guarda-volumes, chapelaria ou locais indicados pela organização do evento;
3. Estou ciente que o valor pago não será devolvido em caso de cancelamento ou não participação no evento,
bem como não são aceitas substituições / troca de participantes;
4. Estou de acordo com cobrança de valor adicional da TAXA DE SERVIÇO para cada novo ingresso / inscrição
adquirido(a) no sistema, caso haja a respectiva taxa;
5. Estou ciente que ingressos / inscrições podem encerrar-se a qualquer momento, sob definição da empresa
organizadora;
6. Confirmo que, para garantir meu ingresso / inscrição é necessário efetuar o pagamento do valor total do
mesmo, e que, caso não seja pago ou pago em valor divergente (ainda que em valor maior ao devido), o
ingresso/inscrição será(ão) cancelado(s) automaticamente no sistema e a vaga liberada;
7. É de minha responsabilidade obter todas as informações sobre o evento, tais como: data, local e horário;
8. Estou física e mentalmente apto a participar deste evento, nas condições propostas pela organização;
9. Autorizo a utilização por parte do organizador e patrocinadores de qualquer dado, fotografia, filme ou outra
gravação contendo imagens de minha participação neste evento, em qualquer mídia seja impressa ou
eletrônica, incluindo na Internet, para qualquer fim e por tempo indeterminado;
10. Autorizo recebimento de e-mails, SMS e WhatsApp, bem como qualquer meio digital de comunicação, do
ORGANIZADOR e seus parceiros divulgando informações, notícias e serviços.

