Regulamento da corrida 1ª Night Falls Run 2022

A corrida Night Falls Run, será realizada no dia 3 de setembro de 2022, com largada
prevista para 19:30, na cidade de Foz do Iguaçu, com percurso de 6 km.
A Night Falls Run é organizada pelo Sindhotéis Foz, Sindifoz, OAB - Ordem dos
Advogados do Brasil - Subseção de Foz do Iguaçu e Sindlojas.

Informações Gerais
Largada: 19:30
Trajeto: Saída do Muffato Jk, Av. Rep. Argentina, Av. Brasil, Av Jorge Schimmelpfeng com
chegada no shopping Catuai. Total de 6 km.

Inscrições
As inscrições serão realizadas apenas pelo site: www.sindhoteisfoz.com.br
Valores:
1º lote - 29/07 a 26/08
R$ 79,90
2º lote – 27/08 a 31/08
R$ 89,90.

Kit atleta
Camiseta;
Bolsa Fit;
Chip Cronometragem;
Número de peito;
Medalha (ao final;
Frutas;
Água (durante e final do percurso).
Retirada do kit
Sexta 02/09 – Em breve.

Premiação
Todos os participantes receberão medalha ao cruzar a linha de chegada.
PREMIAÇÃO DIRETA PARA A CLASSIFICAÇÃO GERAL – Somente troféus e medalhas do 1º
ao 5º lugar vencedores, masculino e feminino.
PREMIAÇÃO POR CATEGORIA – FAIXA ETÁRIA · Somente troféus e medalhas do 1º ao 3º
lugar vencedores nas faixas etárias, masculino e feminino. (conforme a tabela a baixo)

Categorias

Categorias – Faixa etária

18 a 29 anos
30 a 39 anos
Masculino e Feminino
40 a 49 anos
50 a 59 anos
Acima de 60 anos
Duvidas e demais informações pelo telefone:
(45) 98801 0140.

Disposições Gerais

1- No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema on-line e inscrições físicas, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total
responsabilidade por sua participação no evento Night Falls Run, previsto para ocorrer no dia 03/09/2022,
isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores e as empresas envolvidas no evento.
2- Estou em plenas condições de saúde físicas e psicológicas e estou suficientemente treinado
para participar de todas as atividades relacionadas com o evento e informo que não existe nenhuma
recomendação médica que impeça minha participação neste evento.
3- Em caso de desistência e reembolso do valor da inscrição. De acordo com o código de defesa
do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos após a data da compra para solicitar o
cancelamento e estorno do valor inscrição. A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento
da organização, via e-mail ou telefone.
4- Assumo total responsabilidade por todos e quaisquer danos e/ou lesões, permanentes ou
temporárias, que eu possa incorrer como resultado de minha participação no evento, isentando as
ORGANIZADORAS e empresa envolvidas no evento, bem como seus respectivos proprietários,
representantes, patrocinadores, anunciantes, de qualquer reparação material e moral por danos, lesões ou
morte.
5- Ao participar do Night Falls Run, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos
e aceita totalmente o Regulamento da Corrida, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação
e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na corrida, antes,
durante e depois da mesma.
6- A participação é pessoal e intransferível. O participante que ceder seu número de peito para
outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando qualquer
responsabilidade da organização da corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos
na corrida.
7- 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
atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
8- Solicitamos que os participantes ao se utilizarem do serviço de Guarda-Volumes, uma cortesia
da Organização, não deixem no interior de suas mochilas objetos de valor. Lembramos que nenhum objeto
de valor será aceito para ser guardado no Guarda-Volumes. Em nenhuma hipótese, a Organização efetuará
algum ressarcimento em decorrência da utilização não recomendada do referido serviço.
8- Haverá, para qualquer tipo de emergência, posto médico e ambulâncias à disposição dos
participantes que necessitem de atendimento imediato e também para possíveis remoções.
9- 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.
10- Autorizo por meio desta, o uso de minha imagem para finalidades legítimas (TV, Jornais,
Revistas, Internet, Vídeos, etc.) por tempo indeterminado.
11- Estou ciente que todos os benefícios resultantes da minha inscrição estarão plenamente
disponíveis somente após o efetivo e comprovado pagamento da consequente taxa sendo incontroverso
que será de minha exclusiva responsabilidade acompanhar as comunicações enviadas, via missivas
eletrônicas, ao meu endereço eletrônico válido e cadastrado junto ao sistema de inscrição da empresa
ORGANIZADORA e/ou qualquer outro sistema por ela licenciado e utilizado, sendo ainda de minha inteira
responsabilidade o acesso às consequentes consultas, no site do EVENTO, visando verificar possíveis
atualizações ou alterações de REGULAMENTO, notícias e, ainda, informações sobre a disponibilização, ou
não, dos serviços e/ou cortesias para participação no referido EVENTO
12- Declaro que li e concordo com as disposições do presente termo e que meus sucessores estão
obrigados a honrar, respeitar e a fazer cumprir as manifestações de vontade aqui formuladas e confirmadas.

