REGULAMENTO CORRIDA GRANADO PINK
ETAPA BELO HORIZONTE – 18 DE SETEMBRO DE 2022
PROVA
1. CORRIDA GRANADO PINK é promovida e organizada pela 5 Oceans Brasil (FS Brito Produção e Promoção de
Eventos Esportivos e de Comunicação Eirele ME ) para a marca Granado. Ela será realizada no domingo, dia 18 de
setembro de 2022.
2. O evento acontecerá nas proximidades da Praça Aureliano Chaves, Belvedere, em Belo Horizonte, sob qualquer
condição climática com largada prevista para às 7:30. Será divulgado o horário oficial no site
www.corridagranado.com.br em até 15 dias antes da data da prova.
3. A CORRIDA GRANADO PINK é denominada uma corrida de rua feminina com percurso aproximado de 5km e 10km
e categoria individual, apenas para mulheres. O limite para participar deste evento é de 16 anos completados até o
dia 17 de setembro de 2021.
4. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada na ficha de inscrição
online no site oficial da prova (www.corridagranado.com.br), a participante aceita todos os termos do regulamento e
assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE
parte integrante deste regulamento.
5. A inscrição na CORRIDA GRANADO PINK é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída
por outra, em nenhuma situação. O participante que ceder sua inscrição para outra pessoa será responsável por
qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
Comissão Organizadora da prova.
Parágrafo Único: A Atleta que ceder seu número de peito/chip de cronometragem para outra pessoa será
responsável por qualquer acidente ou dano que aquela venha a sofrer. Caso haja fraude comprovada na inscrição, as
participantes envolvidas serão desclassificadas da corrida, ficarão impedidas de participar de outras edições de
corridas realizadas pela Organizadora, poderão incorrer nas sanções previstas neste Regulamento e responderão por
crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as autoridades competentes.
6. As atletas acima de 60 anos, para fazer jus ao benefício de idoso de 50% (cinquenta por cento) de desconto no
valor da inscrição, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento por e-mail, ou telefone/Whats App (48)
9102-7720 informar os dados requisitados e enviar os documentos probatórios da condição de idoso para o
endereço hello@w5oceans.com.br . Em ato contínuo, será enviado um cupom de desconto, pessoal e intransferível,
para que o idoso efetive sua inscrição na corrida.
7. No caso de ser identificada inscrição fraudulenta, com a finalidade de uso por terceiros do benefício descrito neste
Capítulo, a atleta ficará impossibilitada de participar em futuras edições de eventos esportivos realizados pela
Organizadora, autorizará que seja emitido um boleto bancário referente à diferença dos valores devidos pela
inscrição e sujeitar-se-á às responsabilidades penais cabíveis.
8. Será cobrado, pela inscrição online, o valor de: R$ 119,90
Esse valor inclui:
1 Inscrição na Corrida Granado Pink 2022
1 camisa em poliamida
1 bolsa/sacochila
1 número do peito com chip descartável
1 polvilho antisséptico Granado Pink
1 gel para pernas cansadas Granado Pink
1 sachet escalda-pés Granado Pink
1 pacote lenço antisséptico Granado

9. Não haverá devolução da inscrição caso o participante desista da prova. Não será permitida a escolha da cor dos
produtos que serão entregues com cores sortidas.
RETIRADA DO KIT
1. A entrega do KIT acontecerá entre os dias: 15 e 17 de setembro, em local a ser confirmado no site
www.corridagranado.com.br ou no perfil oficial da Granado @granadopharmacias
2. Cada competidor precisará levar preenchido o termo de responsabilidade assinado, comprovante de pagamento
de sua inscrição e um documento com foto original.
Parágrafo único – Não será possível retirar o kit em outras datas.
3. A retirada do kit da inscrição por terceiros só será permitida para atletas com idade inferior a 60 anos, mediante
apresentação de comprovante de inscrição e print ou cópia de identidade do atleta inscrito. O responsável deverá
assinar um termo de compromisso no momento, se responsabilizando por tal retirada
§ Parágrafo Único: Não será possível na entrega do KIT DO ATLETA, a troca no tamanho da camisa previamente
escolhido na hora de sua inscrição.
4. A cada competidor será fornecido um número do peito que também será o chip oficial de cronometragem de
tempo. Ele deve ser usado visivelmente na altura do peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da
prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo;
5. No momento da retirada do KIT DO ATLETA, todo atleta e/ou responsável deverá conferir o cadastro (dados
completos) e o seu número de peito;
6. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do KIT ATLETA. Caso o cadastro do atleta esteja
incompleto e/ou incorreto, suas informações pós-prova, como classificação e tempo, estarão diretamente
comprometidas;
7. O número do peito / chip de cronometragem é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta quando se
observado por algum fiscal à falta ou uso indevido do mesmo;
8. O CHIP DE CRONOMETRAGEM é descartável;
PARTICIPAÇÃO:
1. A largada da prova está prevista para acontecer às 7:30 da manhã.
2. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos 10 minutos de antecedência do horário previamente
marcado para a sua largada. Eles serão autorizados a entrar no curral de largada faltando 5 minutos para o início.
2. É obrigação de cada participante da prova ter o conhecimento do percurso. É obrigatório o uso do número do
atleta no peito, sendo que qualquer dano do mesmo implicará em sua desclassificação;
3. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso
de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da prova;
4. O acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com bicicletas e outros meios, resultarão
na desclassificação do participante;
5. É muito importante que o atleta leia com atenção este Regulamento e o Termo de Responsabilidade, caso tenha
lugar para preencher o verso do número de peito, coloque seus dados corretamente. Essas informações podem
ajudar você a curtir a prova com maior segurança e também caso a organização precise de alguma orientação
médica, ao longo do percurso.

PREMIAÇÃO:
1. A premiação da prova, se dará da seguinte maneira: As TRÊS (3) primeiras colocadas na categoria geral feminino,
dos 5km e 10km, receberão 1 (um) Troféu à título de premiação, correspondente às suas respectivas colocações;
2. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o
descumprimento deste regulamento, receberão “medalhas de participação";
3. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, com o seu número de peito para
identificação, assim que a cerimônia de premiação for iniciada e sua categoria for chamada. O atleta que não
comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, perderá o direito de recorrer aos prêmios, conforme
determinação da organização da prova;
4. A premiação geral acontecerá a partir das 09h00 da manhã do dia do evento.
§ Parágrafo Único: Não serão entregues medalhas e brindes (quando houver), após o evento, para as pessoas que
mesmo devidamente inscritas, não participaram do evento.
GERAL:
1. A Organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos
ou danos causados pela participante inscrita no evento. A participante da CORRIDA GRANADO PINK 2022 etapa Belo
Horizonte 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 de sua aptidão física para
participar das atividades físicas, isentando os 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.
2. Todas as atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para a participação na Corrida
Granado Pink, pois a organização não se responsabilizará pela saúde das participantes.
3. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico das participantes, despesas
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática das aulas, no entanto, haverá para um serviço de
ambulância UTI para remoção, e o atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de
continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta;
4. A participante que se inscreve e/ou participa do evento (“PARTICIPANTE”) cede a GRANADO incondicionalmente o
título gratuito, o direito de utilização de seu nome, imagem e voz (“MATERIAIS”) obtidos de sua participação em
peças informativas, promocionais e/ou publicitárias(“OBRA ou OBRAS”) relativos ao EVENTO, divulgadas por meio de
fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, por tempo
ilimitado, sem que seja devido nenhum pagamento pelo GRANADO, Comissão Organizadora ou Patrocinadores ao
Participante em decorrência da utilização dos Materiais nas Obras.
CANCELAMENTO DO EVENTO Parágrafo único– O evento poderá ser cancelado pela Organização do Evento em
razão da pouca procura/venda de ingressos, que impossibilitam a execução do mesmo. A prefeitura municipal de
Belo Horizonte e a vigilância sanitária do município tem autonomia para cancelar esse evento em caso de surto
repentino de casos de Covid-19. Caso haja cancelamento por parte da Organização, as inscritas deverão solicitar o
reembolso da inscrição.
5. Haverá para qualquer tipo de emergência, o serviço de ambulância e staff de apoio por pelo percurso da prova;
6. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários, apenas na região da largada e chegada da prova; O
horário de atendimento do guarda-volumes será das 6:00h às 10:00h;
7. A organização não se responsabilizará por qualquer valor, objeto, equipamento e outros, deixado no guardavolumes e, por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a
participação no evento. Este serviço é uma cortesia aos participantes;

8. 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 qualquer
seja a motivação, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os participantes venham a
sofrer durante a participação neste evento;
11. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos
participantes;
12. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada; 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, sendo proibido pular as
grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova; o
descumprimento de tais regras acarretará na desclassificação do atleta;
13. A organização do evento poderá suspender a prova por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem
como atos públicos, vandalismo e por motivos de força maior;
14. A organização do evento poderá alterar a qualquer momento o percurso da corrida a seu único e exclusivo
critério ou por motivos de força maior;
15. A organização do evento reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente convidadas;
16. A organização do evento indica o uso de transporte público, e não se responsabiliza por possíveis multas ou
reboque de veículos.
17. Ao longo do percurso haverá 2 postos de hidratação com água;
18. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao evento CORRIDA GRANADO PINK pertencem à
5 Oceans Brasil (FS Brito Produção e Promoção de Eventos Esportivos e de Comunicação Eirele ME ) produtora oficial
do evento.

