*No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, a participante aceita todos
os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no
evento.
A PROVA
A SEPHORA BEAUTY RUN SP será realizada dia 29 de outubro de 2017.
A largada da prova será às 7h, na Praça Ibraim Nobre s/n, ao lado do Obelisco do
Parque Ibirapuera – São Paulo/SP, com qualquer condição climática, podendo ser
cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos
participantes e/ou espectadores.
Poderão participar da corrida atletas femininas, regularmente inscritas de acordo
com o regulamento oficial da prova.
A SEPHORA BEAUTY RUN será disputada na modalidade corrida individual
feminina com a distância de 6 km.
PRÉ-KIT E KIT FINISHER

O kit de corrida é composto por número de peito (individual e intransferível), pulseira
para acesso à arena, chip de cronometragem descartável, camiseta, short saia,
viseira e bag.
O kit poderá ser retirado por qualquer pessoa que portar o protocolo de inscrição,
juntamente com o recibo de pagamento original, os quais ficarão retidos.
No momento da retirada do pré kit, o atleta deverá conferir seus dados e seu
número de identificação.
O número de identificação deverá ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou
alterações, durante toda a realização da prova, sofrendo desclassificação os
participantes que não cumprirem esta regra.
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do pré e kit finisher.
Não será possível escolher cor dos produtos entregues no pré kit.

Novidade:
Nesta edição cada participante irá escolher o seu Kit Finisher no ato de
inscrição.
Temos uma seleção especial de produtos full size e travel size de marcas
como:
• Benefit
• Clinique
• Caudalie

• Dior
• Dermage
• DKNY
• Foreo
• Givenchy
• Korres
• Lancôme
• L´Oréal
• Make Up For Ever
• MAC
• Marc Jacobs Beauty
• Missha
• NARS
• Tommy Girls
* Importante: serão disponibilizadas opções de kits com variações de marcas
e produtos que deverão ser selecionados no ato de inscrição. Não será
permitida a troca ou substituição de marcas e produtos após a escolha.
**Kits avaliados em mais de R$500.

ENTREGA DE PRÉ-KITS
O pré-kit da Sephora Beauty Run será entregue em 3 lojas diferentes. A escolha do
local de retirada deverá ser feita no momento da sua inscrição não podendo ser
alterado após o mesmo.
Os locais para retirada serão as seguintes unidades Sephora:




Shopping Eldorado
Endereço: Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP
Shopping Pátio Paulista
Endereço: R. Treze de Maio, 1947 - Bela Vista, São Paulo - SP
Shopping Morumbi
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Jardim das Acácias, São Paulo SP

A retirada de Pré-Kit acontecerá nos dias:
26/10, quinta-feira, e 27/10, sexta-feira: em todos os locais acima
28/10 sábado: somente na unidade do Shopping Eldorado
A participante que não retirar seu Pré-Kit na data e horário estipulados ficará

impedida de participar da prova e perderá o direito ao Pré-Kit.
Não serão entregues Pré-Kits na dia da corrida ou após o evento.
Durante o ato de inscrição, a atleta deve escolher o tamanho de algumas peças de
seu Pré-Kit.
Não será possível escolher cor dos produtos entregues no pré kit.
Será entregue (01) pulseira por Kit, a mesma dá acesso às ativacões dentro da
arena. É indispensável o uso.
O Pré-Kit só será entregue mediante apresentação de documento original e
comprovante de pagamento impresso.

Autorização de retirada do Pré-Kit por terceiros assinada:
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
autorização específica para este fim e cópia de documento de identificação do
inscrito.
A autorização para menores de 16 anos está disponível no site.
INFORMAÇÕES GERAIS DA PROVA
O Diretor Médico da Prova reserva-se ao direito, durante o transcorrer da prova, de
retirar da mesma qualquer participante que não estiver em condições de saúde
adequadas para a prática esportiva.
Nenhuma identificação de patrocinadores pessoais dos participantes pode aparecer
em propaganda dentro da área de competição, podendo este ser desclassificado da
prova.
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será
passível de desclassificação.
Todos os participantes concluintes receberão medalha.
Os participantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos
que podem existir ao longo do percurso, pois se trata de um evento em ruas de
domínio público. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista
do percurso. Os órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas que
integram o trajeto da corrida com antecedência.
Será disponibilizado um guarda-volumes para os participantes.
A Comissão Organizadora não recomenda que sejam deixados bens de alto valor no
guarda-volumes, tais como relógios, joias, equipamentos eletrônicos, celulares,

cheques ou cartões de crédito. Não nos responsabilizamos por materiais deixados
ou perdidos na arena.
A Comissão Organizadora não reembolsará conteúdos e bens extraviados no
guarda-volumes.
O guarda-volumes será desativado às 12h15. A partir deste horário, os pertences
serão disponibilizados na sede da Toledo Comunicação, em horário comercial, de
segunda a sexta-feira, por um prazo de 30 dias a partir da data da prova.
Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o
motivo, nem tampouco por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
porventura os atletas venham a sofrer durante a participação neste evento.
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização
para a orientação dos participantes; cabe ao atleta respeitar o trajeto, não sendo
permitido tomar atalhos ou fazer uso de qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem. O descumprimento desta regra causará a
desclassificação do atleta. Recomendamos a todos os participantes da prova a
realização de uma rigorosa e completa avaliação médica anterior à participação no
evento.
A prova terá duração máxima de cem minutos e a atleta que, em qualquer dos
trechos, não estiver dentro do tempo projetado, será convidada a se retirar da prova.
Expirando este prazo, todo o esquema de segurança, infraestrutura e atendimento
médico será desativado.
Por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem aviso prévio, a organização poderá:
adiar a prova, alterar o percurso, modificar ou mesmo cancelar algum trecho.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na
ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da
prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
A apuração dos resultados será através de CHIP.
O chip eletrônico e o número de identificação deverão ser usados durante toda a
prova. A identificação deve estar fixada visivelmente no peito, sem rasura ou
alterações, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem
este artigo.
Não serão entregues medalha, brindes e kit finisher pós-prova (quando houver) para
as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da prova.
Para receber a medalha e o kit finisher é obrigatório que a atleta entregue a parte
destacável do numero de peito e assine o termo de conferência dos materiais. Não
serão aceitas reclamações posteriores à entrega, referentes aos materiais do kit
finisher.

A Comissão Organizadora e a Federação Estadual não se responsabilizam pela não
divulgação do resultado do atleta que não utilizou o chip da forma recomendada
neste regulamento.
Receberão troféus as três (3) primeiras colocadas.
O pedido de cancelamento da inscrição poderá ser feito até 07 dias após a data de
compra. Fora deste prazo, não será aceita a solicitação de cancelamento de
inscrição. Não aceitaremos atestados ou qualquer documento se o mesmo estiver
fora do prazo limite de 07 dias após pagamento de inscrição.
Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e
espontânea vontade, sendo conhecedor 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 prova, antes, durante
e depois da mesma.
Ao participar deste evento, cada pessoa está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais,
revistas, internet, televisão e/ou qualquer outro meio de comunicação, para usos
informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação.
Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral,
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a empresa organizadora
Toledo Comunicação e SX2 Eventos.
A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou videotape relativos à
prova/competição têm os direitos reservados aos organizadores.
Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a
cobertura do evento estará sujeita à autorização e aprovação pelas empresas
organizadoras.
A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico
dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela
prática da corrida. Porém, será disponibilizado um serviço de ambulância UTI para
atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede
pública de saúde.
O atleta ou seu acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para
hospitais da rede privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento
médico.
A prova será realizada com restrição ao trânsito de veículos. Mesmo assim, o atleta
sempre deverá estar atento aos outros atletas, respeitar o regulamento de trânsito e
ser cordial, sempre que possível, com seus oponentes, organização e público.
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar
a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública,
vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um

destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação de nova
prova.
Os atletas ficam cientes de que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os
riscos e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de
segurança pública, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão
Organizadora.
A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora,
sendo comunicada aos inscritos esta decisão pelo do site oficial da corrida.
Na hipótese de adiamento da corrida e consequente divulgação de nova data, não
haverá devolução do valor da inscrição.
A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de incluir no evento atletas
especialmente convidados.
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as
mudanças pelo site oficial da corrida.
A Confederação Brasileira de Atletismo informa que atletas da terceira idade
(mulheres com mais de 55 anos) têm desconto de 50% nas inscrições de Corridas
de Rua.
No caso das PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), as inscrições serão feitas
somente pelo e-mail natalia@toledocom.com.br, sem custo algum.
Contudo para validar as inscrições, as PCDs deverão apresentar
OBRIGATORIAMENTE atestado médico ORIGINAL com declaração em receituário
próprio, com assinatura e carimbo com o CRM do médico que o enquadre em
alguma categoria. Este atestado deverá ser entregue no momento da retirada do
KIT.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

ORGANIZAÇÃO
Responsabilidade e organização do evento: Toledo Comunicação
Apoio Técnico: SX2 Eventos

LOCAL
Data: 29 de outubro de 2017
Local: Praça Ibraim Nobre s/n
Largada: 7h
** Ao preencher o cadastro todas as atletas automaticamente farão parte do Programa
Beauty Club da Sephora.

