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EVENTO 
 
1. O evento “Wellness Weekend Experience” reunirá diversas atividades 
esportivas com a finalidade de promover a qualidade de vida pela prática 
esportiva, bem como a divulgação destes desportos (“Evento”). 
 
2. O Evento será realizado nos dias 25 e 26 (sábado e domingo) do mês de 
Novembro do ano de 2017, no Estádio do Ícaro de Castro Melo, ao lado do Parque 
do Ibirapuera, localizado na R. Manuel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera, São Paulo 
- SP, 04001-140 

 
 

3. O horário de abertura dos portões do Evento será às 7:00 horas e o horário de 
encerramento das atividades será às 20:00 horas, em ambos os dias. O Evento 
será realizado independentemente das condições climáticas. Poderá, o Evento, ser 
cancelado ante eventos de força maior, que possam colocar em risco a integridade 
física dos participantes e/ou espectadores. 
 
4. Estão aptos a participar do Evento (i) englobando todas as atividades 
esportivas: atletas de qualquer sexo, inclusive idosos e portadores de 
necessidades especiais (“PNE”); (ii) específicas atividades esportivas 
(especificadas no site do Evento): atletas de 12 a 18 anos de qualquer sexo, 
inclusive PNE; regularmente inscritos de acordo com o presente Regulamento. 

 
5. As crianças com idade inferior a 12 (doze) anos poderão participar das 
atividades esportivas somente na “Área Kids” e sua entrada e acompanhamento 
no Evento será de responsabilidade dos respectivos pais. 

 
6. Conforme estipulado nas Disposições Gerais deste Regulamento, os 
Participantes somente poderão participar do Evento munidos de autorização 
médica para a prática das modalidades desportivas do Evento, que deverá ter sido 
obtida com no máximo 1 (um) mês de antecedência do Evento. CASO O 
PARTICIPANTE NÃO APRESENTE REFERIDA AVALIAÇÃO MÉDICA, 
ISENTARÁ A ORGANIZAÇÃO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR 
DANOS ORIUNDO DE SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS. 

 
7. Haverá um espaço destinado às crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, 
denominado “área kids”, monitorado por profissionais capacitados. 

 
8. As atividades serão divulgadas nos sites www.wwxperience.com.br 
 



 
INSCRIÇÃO  
 
9. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site 
www.wwxperience.com.br 
 
10.  O prazo para as inscrições será do dia 25 de setembro de 2017 a 23 de 
novembro de 2017, ou até o exaurimento das vagas, caso em que as inscrições 
poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio. As inscrições 
poderão ser prorrogadas, a critério exclusivo da organização. 

 
11.  O Evento será realizado em dois dias. O Inscrito deverá selecionar o(s) dia(s) 
que pretende participar do Evento. Para cada dia será gerado um passaporte do 
evento (“Passaporte”), qual dará direito ao inscrito de participar de todas as 
modalidades esportivas do Evento, desde que respeitados todos os itens do 
presente regulamento. 

 
12.  Os Inscritos deverão realizar o agendamento das aulas das modalidades 
esportivas no dia da participação do Evento. Os agendamentos das aulas serão 
realizados de acordo com a disponibilidade de vagas. 

 
13.  Não serão permitidos agendamentos para as aulas das modalidades 
esportivas em horários simultâneos. Os agendamentos das aulas das modalidades 
esportivas deverão ser feitos com 2 (duas) horas de antecedência do horário da 
respectiva aula. 

 
 
14. O valor da inscrição (individual) para quaisquer das modalidades, à escolha 
do(s) Participante(s), será de:  
 

                                  PREÇO NORMAL	           Preço Normal      Alunos Bodytech	
WWX Pass – All access 	
(Acesso aos 2 dias de evento + todas as palestras)	
Lote Promo	 R$             510,00 	  R$             408,00 	
1º lote	 R$             525,00 	  R$             420,00 	
2º lote	 R$             565,00 	  R$             452,00 	
3º lote	 R$             615,00 	  R$             492,00 	
4º lote	 R$             720,00 	  R$             576,00 	
5º lote	 R$             810,00 	  R$             648,00 	

		  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Preço Normal      Alunos Bodytech 
Weekend Pass (dois dias de evento, sem palestras)                                              
Lote Promo	 R$             385,00 	  R$             308,00 	
1º lote	 R$             400,00 	  R$             320,00 	
2º lote	 R$             440,00 	  R$             352,00 	
3º lote	 R$             490,00 	  R$             392,00 	
4º lote	 R$             595,00 	  R$             476,00 	
5º lote	 R$             685,00 	  R$             548,00 	
	   
                                              Preço Normal      Alunos Bodytech 
Fit Day Pass (1 dia de evento, sábado ou domingo, sem palestra)	
Lote Promo	 R$             220,00 	  R$             176,00 	
1º lote	 R$             235,00 	  R$             188,00 	
2º lote	 R$             275,00 	  R$             220,00 	
3º lote	 R$             325,00 	  R$             260,00 	
4º lote	 R$             430,00 	  R$             344,00 	
5º lote	 R$             520,00 	  R$             416,00 	
	   
PALESTRA AVULSA	 	  
R$ 250,00	 	  
   
Palestra (p/ quem 
comprou Fit Day Pass)	 	  
R$ 100,00	 	  

 
 
Crianças de 3 a 10 anos – R$50,00	
Crianças de 11 a 12 anos – R$125,00 	
A partir de 13 anos – preço normal 
 
COMPRA	PARA	GRUPOS	
Consideramos	grupos	acima	de	5	pessoas.	a	política	de	descontos	é:	
-	5	Pessoas:	desconto	de	5%	
-	De	6	a	10	pessoas:	desconto	de	10%	
-	De	11	a	20	pessoas:	desconto	de	20%	
-	mais	de	20	Pessoas:	desconto	de	25%	
	
Para	realizar	a	inscrição	de	grupos,	um	email	de	solicitação	deve	ser	enviado	a	
inscrições@noblu.com.br	
 
 
OBSERVAÇÃO: PACOTE ALL ACCESS E PALESTRAS SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA 
COMPRA EM BREVE.	
 
15.  

a) O percentual de 40% (quarenta por cento) do total de inscritos será destinado 
a participantes que se enquadrem nas categorias de pessoas com deficiência, 
idosos, os quais farão jus ao desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor 
da inscrição (meia entrada); 
 
b) O pagamento através de boleto bancário deverá ser efetivado até dia 



21/11/2017 e o pagamento através de cartão de crédito até o dia 
23/11/2017, impreterivelmente. Não serão aceitas inscrições cujos 
pagamentos ocorram após as datas acima. 

 
c) A inscrição poderá ser cancelada no prazo de 7 (sete) dias contados da 
efetivação desta. Não será permitido o cancelamento após o prazo acima 
estipulado e/ou caso o participante não possa participar da prova por quaisquer 
motivos. 

 
 
16. Os Participantes idosos e PNE poderão se inscrever no EVENTO mediante 
concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da inscrição.  

 
a) Serão considerados idosos os ATLETAS que possuem 60 (sessenta) anos ou 

mais na data do EVENTO.  
b) Para a obtenção do desconto, enviar email para inscrições@noblu.com.br 
c) De posse do documento comprobatório válido (idoso) será gerado um 

código de desconto, o qual será enviado ao participante para a finalização 
da inscrição. 

d) O desconto será concedido somente sob o valor de inscrição integral, não 
sendo cumulativo para alunos Bodytech. 
 

17. Caso os documentos comprobatórios não sejam apresentados no prazo 
solicitado pela Comissão Organizadora, o Participante será convidado a participar 
do EVENTO mediante pagamento do valor total da inscrição. Caso não providencie 
o pagamento da diferença (50%) no prazo estipulado, a inscrição estará 
automaticamente cancelada, sem ressarcimento do valor pago. 
 
18. O valor pago a título de inscrição não será devolvido caso o Participante desista 
da prova, não providencie a retirada do kit ou, porventura, não possa participar 
da prova. 
 
Entrega de Kit do Evento 

 
19. A retirada dos Kits do Evento realizar-se-á nos dias que antecedem o evento. 
Maiores informações serão divulgadas. 
 
20.  O endereço será divulgado. 

 
21.  Cada Inscrito terá direito a apenas 1 (um) Kit do Evento. 

 
22. O Kit do Evento é composto por: (i) sacola esportiva; e (ii) camiseta. 

 
 



a) Os dados dos Inscritos deverão ser informados por quem efetuou a compra 
do Kit do Evento pelo site www.ticketagora.com.br para que a inscrição seja 
validada com sucesso  

b) Somente após a inscrição feita com os dados corretos do inscrito haverá a 
contratação de seguro contra acidentes para o inscrito, assegurando sua 
integridade física durante o evento; 

c) Os itens do Kit do Evento não poderão ser trocados por qualquer outro 
produto do site www.ticketagora.com.br, por se tratar de um item atrelado 
à participação do Evento. 

d) Os itens que compõem o Kit do Evento somente poderão ser trocados em 
caso de defeito de fabricação, nos dias dos eventos (25 e 26 de novembro 
de 2017), no posto de atendimento ao Inscrito que estará em operação em 
local especificado no Evento. O inscrito deverá estar sob posse de 
documento com foto e e-mail de confirmação com o número de pedido de 
compra do site www.ticketagora.com.br. 

 
23. Poderá a Organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas 
durante a realização da inscrição, entretanto este ato será de acordo com a 
disponibilidade de estoque. As peças de vestuário são oferecidas pela Organização 
como forma de cortesia, com cotas limitadas de quantidade, portanto não serão 
feitas trocas de tamanho no ato da retirada do Kit do Evento. Os tamanhos estão 
especificados no site de inscrições. Quanto antes o atleta realize sua inscrição, 
mais chances ele terá para assegurar o tamanho ideal das suas peças de vestuário. 
 
24. Os Kits do Evento deverão ser retirados pelo Inscrito ou por terceiros mediante 
apresentação obrigatória do documento de confirmação de inscrição e/ou o 
respectivo recibo de pagamento e/ou o documento oficial com foto (RG ou CNH) 
do Inscrito e, ainda, um documento que comprove que o Inscrito faz jus ao 
pagamento de meia entrada. 

 
25. O Inscrito que não retirar o seu Kit do Evento na data e horário estipulado pelo 
presente Regulamento, perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits do 
evento no dia do Evento e nem após o Evento.  
 
26. Ao receber o Kit do Evento, o responsável deverá conferir os dados e 
o número de identificação. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 
PARTICIPAÇÃO 

 
27. Os Inscritos deverão estar no local do evento com, pelo menos, meia hora de 
antecedência do início das atividades, quando serão dadas as instruções sobre o 
Evento. 
 



28.  Os Inscritos somente poderão ingressar no Evento se estiverem sob posse da 
pulseira e camiseta entregues no Kit do Evento. 

 
29. Em caso de perda da pulseira antes do Evento, o Inscrito deverá informar a 
Comissão Organizadora do Evento e será entregue outra pulseira mediante taxa 
de R$ 20,00 (vinte reais). Em caso de perda da pulseira durante o evento, o 
inscrito deverá pagar o valor adicional de R$ 20,00 (vinte reais). 

 
30. Haverá serviço de assistência médica na arena do Evento para qualquer tipo 
de emergência envolvendo os Inscritos do Evento. Para atendimento emergencial 
aos Participantes, será disponibilizado serviço de ambulância para remoção. O 
atendimento médico, propriamente dito, tanto de emergência como de 
continuidade, será realizado pela Rede Pública, sob responsabilidade desta. 

 
31. O Inscrito ou acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de 
atendimento médico, eximindo, assim, a Comissão Organizadora de qualquer 
responsabilidade quanto à remoção/transferência e atendimento médico neste 
caso. 

 
32. O Diretor Médico do Evento reserva-se o direito de, durante o transcorrer da 
prova, retirar qualquer Inscrito que não tiver condições de saúde adequadas para 
a prática esportiva. 

 
33. A segurança será garantida pelos órgãos competentes e haverá fiscais para 
orientação dos Participantes. A organização não se responsabiliza por objetos 
pessoais que não tenham sido depositados junto ao guarda-volumes e por 
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os Participantes 
venham a sofrer durante a participação no Evento. 

 
34. Serão disponibilizados pontos de hidratação e banheiros masculinos e 
femininos nos locais do Evento para todos os Inscritos. 
 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
35. Os Participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 
no ato da inscrição e declaram estar cientes de que os dados fornecidos serão 
utilizados para formalização do seguro contra acidentes pessoais. Os 
organizadores, realizadores, patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam 
por eventual negativa da seguradora no pagamento do seguro em caso de 
fornecimento de dados incorreto-inválidos. Caso haja fraude comprovada, o 
inscrito será retirado do Evento, podendo ser responsabilizado cível e 



criminalmente pelo ato. 
 
36. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser 
substituída por outra, em nenhuma situação.  
 
37. Todos(as) os(as) Participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação 
médica para participação nas atividades esportivas oferecidas no Evento, pois a 
organização não se responsabilizará pelas condições de saúde dos(as) Inscritos. 
Por segurança, recomenda-se aos inscritos a realização de rigorosa avaliação 
médica para a participação no Evento.  
 
38. O Inscrito é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua 
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar 
ao longo das atividades.  

 
39. Ao efetuar a inscrição para o Evento, o Participante: 

 
a) Aceita todos os termos deste regulamento, participando por livre e 

espontânea vontade; 
b) DECLARA GOZAR DE PLENA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA E 

MENTAL PARA PARTICIPAR DA PROVA, RESPONSABILIZANDO-SE 
POR OCASIONAIS DANOS À SUA SAÚDE, SENDO CONHECEDOR DE 
SEU ESTADO DE SAÚDE E DE SUA APTIDÃO FÍSICA PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO, ISENTANDO OS ORGANIZADORES, 
COLABORADORES E PATROCINADORES DO EVENTO DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS 
MATERIAIS, MORAIS OU FÍSICOS, QUE PORVENTURA VENHA A 
SOFRER, ADVINDOS DESTAS CONDIÇÕES; 

c) CEDE, A TÍTULO GRATUITO, TODOS OS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO 
DE SUA IMAGEM, PELA ORGANIZAÇÃO, SEUS REALIZADORES, 
PATROCINADORES E APOIADORES, INCLUSIVE O DIREITO DE 
ARENA, EM SUAS AÇÕES DE MARKETING E DIVULGAÇÃO DE OUTROS 
EVENTOS. Os Inscritos e respectivos responsáveis, ao assinar a ficha de 
inscrição ou equivalente (ofícios, listagens de equipes, internet etc.), 
concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos patrocinadores 
seus nomes, imagem e som de voz, com vistas a fotografias, filmagens ou 
gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos 
resultados do Evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, 
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com 
direitos de imagem (internet, foto, vídeo e TV, entre outros meios) ou 
qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, como peças 
promocionais, Internet e outras mídias, de qualquer natureza e a qualquer 
tempo. 



d) Autoriza a utilização de seus dados cadastrais pela Noblu Sport, Grupo ECI 
e Brandset, em suas ações de marketing. 
 

40. Os realizadores, patrocinadores, apoiadores e a organização do Evento não se 
responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, porventura, 
os Inscritos venham a sofrer durante a participação no Evento. 
 
41. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão 
organizadora de forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas 
decisões. 

 
42. Não será permitida a promoção, divulgação, propaganda ou venda de qualquer 
bem ou serviço pelos Participantes dentro da área de competição e da arena do 
Evento, não sendo considerada propaganda as marcas de fábrica contidas nos 
equipamentos esportivos, calçados, shorts, bermudas e afins, utilizados pelos 
Participantes durante o Evento. 

 
43. Não será permitida a montagem de tendas de equipe dentro da arena do 
Evento.  

 
44. O Evento poderá ser adiado ou cancelado caso haja condições adversas de 
tempo ou outras que coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou 
espectadores, sendo comunicada aos inscritos esta decisão pelo do site oficial do 
Evento. 

 
45. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

 
46. Serão sumariamente retirados (as) do Evento pela Organização, em qualquer 
momento da competição os (as) participantes que:  
 

a) apresentarem atestado médico falso; 
b) fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros 

momentos quando estas forem solicitadas; 
c) permitirem em seu uniforme de competição a colocação de frases indevidas, 

bem como qualquer tipo de publicidade político-partidária; 
d) praticarem qualquer ato de vandalismo. 

 
47. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização. 
 
O evento é de responsabilidade de: NOBLU SPORT & BUSINESS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.787.987/0001-85 e Inscrição Estadual 
244.760.874.115, com sede na Av. Orosimbo Maia, nº 1.803, Vila Itapura – CEP 



13023-002, no município de Campinas, Estado de São Paulo. 
Fone: (19) 3295-8981 
Site: www.noblu.com.br 
	


